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De første leveårene er svært viktige og små barn har et stort behov for trygghet og gode
relasjoner både hjemme og i barnehagen i denne perioden. Det å begynne i barnehagen er
en stor overgang for små barn, og de trenger at foreldre og ansatte i barnehagen
samarbeider om å gjøre denne overgangen god og trygg. Det foreligger imidlertid lite
forskning på hvordan en god tilvenningsperiode bør være, og her vil prosjektet Liten og ny i
barnehagen bidra. 

For mange barn vil ikke de tradisjonelle tre dagene med tilvenning være nok for å bli trygg
og finne seg til rette i barnehagen, og flere barnehager har derfor innført nye
oppstartsrutiner som innebærer lengre og mer foreldreaktiv tilvenningsperiode.

Overgangen fra hjem til barnehage

KJÆRE FORELDRE

Barnehagen ditt barn begynner i er med i et 
prosjekt som har fått navnet
Liten og ny i barnehagen. 
Dette prosjektet, som har fokus på 
små barns oppstart og tilvenning 
til barnehagen, er en del av et 
større prosjekt om folkehelse 
som Trondheim kommune 
gjennomfører i samarbeid med 
Trøndelag Fylkeskommune og 
Regionalt kunnskapssenter for 
barn og unge (RKBU Midt-Norge). 
Hovedmålet for prosjektet er å finne 
en felles modell for god kvalitet i 
oppstart/tilvenning.



Alle barnehagene som deltar i prosjektets tredje år (2021) vil prøve ut en felles
tilvenningsmodell som baserer seg på erfaringer fra prosjektets to første år samt erfaringer
fra flere barnehager, både i Trondheim og andre kommuner.

Om prosjektet

Besøksdager før oppstart

Hvorfor er foreldreaktiv tilvenning viktig?

Korte besøk i barnehagen før selve tilvenningsperioden er en del av oppstartsmodellen og
tilvenningsprosessen. Ved å besøke barnehagen på forhånd får både barnet og dere
foreldre startet prosessen med å bli kjent med ansatte, rom, stellerom, lukter og lyder. 

Foreldre = trygghet for små barn. Med foreldre tilstede får barnet gjøre seg kjent med nytt miljø
og nye mennesker i trygge rammer. Gjennom å være sammen med, observere og snakke med
foreldrene i oppstartsuka vil også barnehagepersonalet lettere kunne lære barnet å kjenne, i
tillegg til at foreldrene får anledning til å gjøre seg kjent med barnehagens rutiner og miljø. 



Kontaktperson

Første dagen, når dere kommer i barnehagen, vil dere bli møtt av kontaktperson som skal
være sammen med dere i tilvenningsperioden. Denne personen vil være hovedkontakt for
dere denne perioden, og vil derfor være den som gir mest informasjon og tar et særlig
ansvar for å bli kjent med barnet i ulike rutinesituasjoner. 

Snakk med personalet

Dere foreldre kjenner barnet deres godt og har en svært viktig oppgave i å kommunisere
barnets behov og rutiner til de ansatte. Det er også viktig å si fra til de ansatte dersom dere
kjenner på utrygghet eller gruer dere til at barnet skal begynne i barnehagen. Dette er noe
mange foreldre kan føle på i forbindelse med barnehagestart. De ansatte kan være til god
hjelp for å trygge dere i denne situasjonen, og dere kan sammen finne måter som gjør
barnehagestarten bedre på. 

Selv om dette prosjektet følger en plan for hvordan tilvenningen skal gjennomføres, er det
viktig at dere vet at modellen tilpasses behovene til det enkelte barn. For eksempel vil
barnets soverutiner bli ivaretatt - det er barnet som styrer når det skal sove. Dersom barnet
blir syk og er borte fra barnehagen, vil det være behov for lengre tilvenning. Alle barn skal
ha minimum 5 dagers tilvenning, men noen barn trenger flere dager. Snakk med de
ansatte om hva deres barn trenger og hvordan det har det.

Tilpasses det enkelte barn
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