KJÆRE FORELDRE/FORESATTE
Barnehagen ditt barn begynner i er med i et prosjekt som heter Liten og ny i
barnehagen. Dette prosjektet, som har fokus på små barns oppstart og
tilvenning til barnehagen, er en del av Program for folkehelsearbeid i
Trøndelag 2017 - 2023 som Trondheim kommune gjennomfører i samarbeid
med Trøndelag Fylkeskommune og Regionalt kunnskapssenter for barn og
unge (RKBU Midt-Norge).
Hovedmålet for Liten og ny i barnehagen er å finne frem til en felles
modell for tilvenning til barnehage for ettåringene i Trondheim kommune.

Å begynne i barnehage

Å begynne i barnehagen er en stor overgang for små barn. Ettåringer trenger at foreldre og barnehageansatte samarbeider
om å gjøre overgangen god og trygg slik at de gradvis å få erfare at barnehagen er et fint sted å være.

Om prosjektet Liten og ny i barnehagen

Målet for Liten og ny i barnehagen (2018-2022) er å utvikle en god modell for tilvenning til barnehagen for de yngste barna,
Trondheimsmodellen. Prosjektet går over flere år, og tilvenningsmodellen tilpasses de tilbakemeldingene som foreldre og
ansatte gir år for år. På den måten håper vi å ha en god modell på plass i 2022.

Besøk i barnehagen før oppstart

Foreldre og barn inviteres på korte besøk i barnehagen i løpet av våren. Under besøkene vil dere møte en eller flere av de ansatte
som skal jobbe på barnets avdeling, samt andre nye barn og deres foreldre. Erfaringen vår så langt er at besøk bidrar til at barnet
venner seg til å være i barnehagen på en rolig og god måte, og at dette er en ordning både foreldre og ansatte ser stor nytte av.

Foreldremøte

Foreldremøte for nye foreldre avholdes i barnehagen i løpet av vårsemestret. Tema på foreldremøtet vi være barns behov for
trygghet og tilknytning ved overgangen fra hjem til barnehage. Barnehagen vil også gå igjennom hvordan foreldreaktiv tilvenning
gjennomføres.

Foreldresamtale før oppstart

Dere vil få tilbud om samtale med en ansatt i barnehagen før barnet begynner i barnehagen. I foreldresamtalen forteller dere litt
om barnet og den ansatte forteller om barnehagen. Samtalen kan foregå i barnehagen eller hjemme.

Kontaktperson

Første dagen, når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av den ansatte som er familiens kontaktperson.

Foreldreaktiv tilvenning i fem dager

Små barn trenger tid når de skal bli kjent på et nytt sted, og de trenger at en av foreldrene er sammen med dem i bli-kjent fasen.
I Liten og ny er derfor foreldrene sammen med barna i barnehagen i fem dager (se oversikten på neste side). I løpet av disse
dagene vil det være en prosess fra at dere er sammen med barnet hele tiden, til at barnets kontaktperson gradvis overtar
oppgaver overfor barnet og dere holder dere mer og mer i bakgrunnen.

gad rof gad regad mef i gninnevlit vitkaerdleroF

Kort dag. Foreldre er sammen med sitt barn hele tiden og har alt ansvar for barnet.

Litt lengre dag. Foreldre er sammen med sitt barn hele tiden og har fortsatt alt ansvar for barnet.
Enda lengre dag. Foreldre er sammen med sitt barn hele tiden, men opptrer litt mer tilbaketrukket enn
dag 1 og 2. Kontaktpersonen tar over noen omsorgsoppgaver med barnet med foreldre tilstede.

Tilnærmet full barnehagedag. Foreldre er tilstede i barnehagen hele dagen, men overlater mer
ansvar for barnet til kontaktpersonen.
Full barnehagedag. Kontaktpersonen tar det meste av ansvaret for barnet. Barnet er litt alene
uten foreldre. Samtale om oppstarten på slutten av dagen.

Tilpasses det enkelte barn

Selv om dette prosjektet følger en plan for hvordan tilvenningen skal gjennomføres, er det viktig at dere vet at metoden tilpasses
behovene til det enkelte barn. Dersom barnet blir syk og er borte fra barnehagen, vil det være behov for lengre tilvenning. Alle barn
skal ha minimum fem dagers tilvenning, men noen barn trenger flere dager. Snakk med de ansatte om hva ditt barn trenger og
hvordan det har det.

Forskning

RKBU Midt-Norge gjennomfører følgeforskning av prosjektet, og det innebærer at ansatte og foreldre vil bli spurt om å bidra med
data til forskning. Alle foreldre vil bli spurt om deltagelse i prosjektet, og det er frivillig å delta. Dersom dere samtykker til deltagelse
kan dere likevel trekke dere underveis i prosjektet. 120 barn vil trekkes ut til innsamling av forskningsdata (spyttprøver og logger).
Spyttprøvene som taes av barnet måler stresshormonet Kortisol.
Foreldre tar spyttprøve av barnet hjemme ca. 1 mnd før oppstart i barnehagen
Spyttprøver tas i barnehagen på dag 2 og 5 når barnet starter i barnehagen
Når barnet kan være uten foreldre i barnehagen tas spyttprøver av barnet på dag 2, 9,12 og 90
Foreldre og ansatte skriver korte logger samme dager som spyttprøver blir tatt
Foreldre og ansatte i 6 barnehager deltar i gruppeintervju om erfaringer fra oppstarten
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På nettsiden til prosjektet litenogny.com
kan dere, i tillegg til å lese mer om
prosjektet, se film om å begynne i
barnehagen og få tips til gode bøker med
relevante og aktuelle tema.

Passord: barnehagestart

Spørsmål om prosjektet kan rettes til
Margrethe Midtsand
Prosjektkoordinator
Trondheim kommune
Tlf: 974 20 270
E-post: margrethe.midtsand@ou.trondheim.kommune.no
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