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LITEN
OG
NY
I BARNEHAGEN
Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune
2018 - 2023

Liten og ny i barnehagen er Trondheim kommune sitt prosjekt i Program for folkehelsearbeid i kommunene og varer
fra 2018 til 2023. Målet med prosjektet er å komme frem til en god tilvenningsmodell for de yngste barna, basert på
deres behov, når de begynner i barnehagen. Det er etablert en prosjektgruppe med medlemmer fra Trondheim
kommune og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Midt-Norge (RKBU) ved NTNU. En prosjektkoordinator fra
Trondheim kommune leder den daglige driften av prosjektet, mens RKBU har hovedansvar for evalueringen. En gruppe
barnehagestyrere utgjør en ressursgruppe for prosjektet.
Prosjektet gjennomføres i en trinnvis modell der erfaringer det ene året blir evaluert og legger grunnlaget for utprøving
av en forbedret modell året etter. Evalueringen har en aksjonsforskningspreget tilnærming. Både ansatte og foreldre
deltar i evalueringen hvert år, og får gjennom det mulighet til å påvirke hvordan tilvenningsmodellen utvikles i løpet av
prosjektperioden. Private og kommunale barnehager deltar i prosjektet.

Fem dagers foreldreaktiv tilvenning
Jåttå barnehage i Stavanger har vært en foregangskommune for lengre tilvenning for de yngste barna og flere
kommuner og enkeltbarnehager har i de senere årene utvidet tilvenningstiden for ettåringene. Basert på positive
erfaringer fra andre barnehager og kunnskap om små barns behov, ble det besluttet at kjernen i Liten og ny skulle
være femdagers foreldreaktiv tilvenning. Foreldreaktiv tilvenning innebærer her at foreldrene tar alt ansvar for eget barn
de første to dagene, men at kontaktpersonene er til stede og tar kontakt med barn og forelder når det er naturlig. På
dag tre overtar kontaktpersonen en eller flere praktiske oppgaver med barnet, med forelderen i nærheten. På dag fire
og fem er rollene byttet om (dersom det vurderes at barnet er klar for det). Da er det kontaktpersonen som i tar ansvar
for stadig flere av oppgavene rundt barnet, mens forelderen er tilgjengelig ved behov.

«Jeg liker tilnærmingen at det er barna
som skal få prøve seg ut i det nye, og
ikke at vi foreldre skal stikke av»
- mor til ettåring -
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Enhver overgang i livet representerer muligheter og utfordringer (Brooker, 2008), det vil også overgangen mellom hjem
og barnehage gjøre. I barnehagen vil små barn ha mulighet til å etablere nye relasjoner og få mange nye erfaringer,
men det vil også kreve mye av dem å skulle finne seg til rette i en ny kontekst (Drugli med flere, 2020).
Tilvenningsmodellen Liten og ny har til hensikt å legge til rette for at barnehagen blir et positivt tilskudd i barns liv, og at
utfordringene i overgangen mellom hjem og barnehage blir så små som mulig.
Det teoretiske grunnlaget for Liten og ny er transaksjonsmodellen som viser hvordan barns utvikling foregår i et
gjensidig samspill mellom barn og miljø over tid (Sameroff, 2007). Videre legges også Bronfenbrenners
utviklingsøkologiske modell til grunn (Bronfenbrenner, 1979). Her beskrives blant annet betydningen av gode
overganger og et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Bronfenbrenner viser til betydningen av at det utvikles et
tre-person system mellom barn-forelder-ansatt. Et slik tre-person system vil bidra til å fremme trygghet og nye sosiale
erfaringer for barnet. I begynnelsen er det foreldrenes aktive deltagelse som bidrar til et godt fungerende tre-person
system. Det er de som kjenner barnet og som kan bidra til å bygge en bro mellom hjem og barnehage.
Et annet sentralt teoretisk perspektiv i Liten og ny er tilknytningsteorien. Små barn har et stort behov for å være
forankret i gode relasjoner for å trives og ha det bra (Bowlby, 1982). Når ettåringene begynner i barnehagen, er det
ansatte som må dekke dette behovet. Bruk av kontaktperson er en modell som legger til rette for tilknytning mellom
ansatte og barn (Ebbeck og Yim, 2009). Kontaktpersonen har et særlig ansvar for å «koble seg på» barnet mens
foreldrene er til stede i barnehagen, og hjelpe barnet med å finne seg til rette i barnehagen. For at barna skal etablere
gode relasjoner og etter hvert trygg tilknytning til ansatte i barnehagen, kreves det at de ansatte utviser emosjonell
inntoning overfor barna (Biringen med flere, 2014). Det betyr at de ansatte fanger opp og gir gode responser på barnas
ulike følelsesutrykk, slik at barna opplever seg forstått.
Moderne tilknytningsteori har også tatt opp seg kunnskap om barnehjernens utvikling og viser til at det bare er
mennesker som barnet kjenner, som er i stand til å regulere barnets vanskelige følelser (Hart, 2011). Når små barn
opplever engstelse, frustrasjon og savn i forbindelse med separasjonen fra foreldrene, er det bare en ansatt som
barnet har rukket å etablere en relasjon til som fullt ut er i stand til å regulere barnets følelser. Dette understreker
betydningen av at små barn får tid og anledning til å gjøre seg kjent med ansatte i barnehagen, mens foreldrene ennå
er der.
Det foreligger generelt lite forskningsbasert kunnskap på tilvenningsprosessen for de yngste barnehagebarna,
men noe finnes. En ny norsk studie viser at barn har et relativt lavt nivå av stresshormonet kortisol så lenge
foreldrene er sammen med dem i barnehagen (Nystad med flere, 2021). Det betyr at foreldrene fungerer
som en buffer for barna når de skal gjøre seg kjent i barnehagen, og funnet støtter opp under tanken
om at foreldrene bør være tilgjengelig for barna til de har funnet seg noe til rette. Flere studier viser at
barn har et forhøyet nivå av stress de første månedene i barnehagen (Albers med flere, 2016;
Bernhard med flere 2016; Nystad med flere, 2021). Også en studie av barns følelsesuttrykk viste
at mange små barn strever noe i begynnelsen av barnehageoppholdet (Datler med flere, 2012).
Man antar at det disse studien viser, er at en god del små barn bruker mye krefter på å finne seg til
rette med nye omgivelser, rutiner og mennesker, og at det er viktig at de får god støtte i denne
prosessen. Det synes som om barn ofte bruker leker som en inngang til å etablere nye relasjoner
i barnehagen (Thyssen, 2000). Samspill rundt barns utforskning av en nye leke, kan derfor være
en god måte å etablere kontakt med nye barn på når de begynner i barnehagen.
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I 2018 ble det gjennomført en pilot der fire barnehager (en i hver bydel) prøvde ut femdagers foreldreaktiv tilvenning i
gruppe (fire barn, fire foreldre og to kontaktpersoner). Erfaringene fra piloten er presentert i Rapport fra pilotprosjekt
2017 – 2018 – Liten og ny i barnehagen. Funnene fra logger og intervju viste stor støtte for femdagers tilvenning, og at
smågrupper i tilvenningsprosessen syntes å gi sosiale gevinster for alle parter. Felles fagdag for alle ansatte og
foreldremøte med fokus på kunnskapsgrunnlaget fikk også gode tilbakemeldinger. Men det kom også frem forhold som
burde forbedres. Det var særlig dialogen mellom foreldre og ansatte om når og hvordan ansatte skulle overta oppgaver
overfor barnet som ikke alltid synets å fungere godt nok. Det kom også frem at flere mente det burde være en uke
mellom inntak av nye grupper, slik at den første gruppen rekker å falle til ro før det kommer nye barn og foreldre.
Videre ble det understreket at både foreldre og ansatte trenger å bli bedre forberedt for å kunne gjennomføre modellen
på en god måte.
Etter evalueringen i 2018 ble det laget en bedre plan for hver av de fem dagene i barnehagen. Kontakten med de nye
barnehagene ble etablert så tidlig at hver barnehage fikk god tid til planlegging. I 2019 ble 153 barn ved 19 enheter (24
barnehager) rekruttert til å delta i forskningsdelen av Liten og ny. Funnene fra evalueringen er presentert i Delrapport
for folkehelseprosjektet «Liten og ny i barnehagen.

I 2019 ble det gjennomført tre modeller for tilvenning:
Gruppe 1 hadde fem dagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe
Gruppe 2 hadde besøk av barn og forelder inne på avdelingen en time per uke (fra fire til syv ganger) og fem
dagers foreldreaktiv tilvenning
Gruppe 3 gjennomførte tilvenningen som vanlig (i utgangspunktet tre dager).
Det ble samlet inn logger fra foreldre og ansatte gjennom de første to ukene i barnehagen, samt spørreundersøkelse,
gruppeintervju og innhenting av spyttprøver fra barna etter 4-6 uker. Foreldrene svarte også på et kort spørreskjema
før oppstart.

Oppsummert viste funnene stor støtte for ukentlige besøk i barnehagen og det ble besluttet at besøk skal være en
del av tilvenningsmodellen videre. Både logger og intervju viste at barn som hadde fem dagers tilvenning hadde en
annen prosess enn barn med tre dager. Når foreldrene var lenger til stede i barnehagen, kunne barna selv i større grad
styre når de var klare for å gå til og fra foreldrene (barnestyrt prosess), mens barn med tre dagers tilvenning raskt
måtte tilpasse seg at foreldrene forlot avdelingen. Det kunne skje allerede på dag 1 (voksenstyrt prosess). Det kom
videre frem at mange av barna strevde en del i uke 2, og dette var aller tydeligst for gruppe 3. Etter fire til seks uker
hadde de fleste barna funnet seg til rette i barnehagen, men både ansatte og foreldre vurderte at noen barn ikke trivdes
like godt som andre. Barna hadde på dette tidspunktet et noe forhøyet stressnivå på ettermiddagen i barnehagen, men
de hadde et lavt nivå klokken 18 hjemme. Det viser at barna slapper av når de kommer hjem, noe som er viktig
kunnskap om foreldrenes betydning i tilvenningsprosessen. Av forhold som må forbedres, kom det frem at
gruppemodellen ikke passer alle og at hver barnehage må lage en plan som passer med antall nye barn som begynner
når, at det i mange barnehager blir for kort tid mellom inntak av gruppene og at det særlig går utover barn som er første
uke alene i barnehagen (gjelder store kommunale barnehager) og at det trengs bedre dialog mellom foreldre og
ansatte underveis i løpet av de fem dagene.
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I 2020 var planen å følge opp funn fra evalueringen 2019, blant annet ved å gjennomføre ukentlige besøk i barnehagen
for foreldre og barn på våren, i tillegg til foreldremøte og foreldresamtaler. Vi hadde også planlagt å prøve ut
hjemmebesøk i noen familier før oppstart og en større innsamling av spyttprøver for å undersøke barnas stressnivå
gjennom tilvenningsperioden. På grunn av koronasituasjonen måtte planen endres.
Det ble i samråd med barnehagene besluttet å gjennomføre femdagers foreldreaktiv tilvenning (enkeltvis eller i gruppe)
som planlagt. På våren skulle barnehagene prøve ut ulike, selvvalgte strategier for å etablere kontakt med foreldrene,
basert på hva de hadde kapasitet (for eksempel bruk av digitale løsninger som opptak fra barnehagens lokaler,
samlingsstund mm). Videre var søkelyset dette året på ytterligere å forbedre planen for de fem dagene (særlig dag fire
og fem) og gjennomføringen av rollebyttet mellom foreldre og ansatte.

Deltagere
14 barnehager med til sammen 23 avdelinger/baser har deltatt i Liten og ny 2020.
124 barn begynte i disse barnehagene høsten 2020.
Tre avdelinger/baser hadde kun ettåringer, de andre hadde aldersblandede grupper 1-3 år.
Antall barn per avdeling/base varierte fra 9 til 28 (inndelt i grupper 14+14).

Datainnsamling
Siden gjennomføringen av prosjektet ble endret på grunn av koronasituasjonen, ble også den planlagte evalueringen
skalert ned. Barnehageansatte i hver av de 14 barnehagene har skrevet en rapport. Der har de beskrevet
gjennomføringen av Liten og ny i egen barnehage i 2020 ved å besvare spørsmål tilsvarende de som ble stilt foreldrene
i intervju. Vi har gjennomført intervju med foreldre i syv barnehager, tre individuelle intervju og fire gruppeintervju (totalt
17 deltagere). Intervjuene ble gjennomført fire-seks uker etter barnehagestart med utgangspunkt i en strukturert
intervjuguide der det var rom for utdypende spørsmål (Kvale og Brinkman, 2015). Intervjuene hadde søkelys på barnets
tilvenningsprosess og foreldrenes opplevelse av femdagers foreldreaktiv tilvenning. Intervjuene er transkribert av
Semantix AS.

Analyse av datamaterialet
Vi har lest gjennom og analysert datamaterialet fra foreldre og ansatte hver for seg. I analysen av data har vi hatt en
strukturert tilnærming der headinger i intervjuguiden og rapportmalen har fungert som overordnet tema (for eksempel
«Tid mellom oppstartgruppene», «Beskrivelse av hver av de fem dagene»). Innen hvert tema har vi forsøkt å finne
mønster og variasjoner i besvarelsene (Tjora, 2018). Vi har valgt ut sitater som illustrerer hovedtrender i besvarelsene
for ansatte og foreldre hver for seg. Funnene blir drøftet samlet til slutt.
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Forberedelse av foreldrene
Etter tildeling av barnehageplass beskriver alle barnehagene at de sendte ut skriftlig informasjon til foreldrene om Liten
og ny. Det ble også sendt ut informasjon om lenke til en film om tilvenning laget for Liten og ny og nettsiden
(litenogny.com). Noen barnehager sendte med opptak fra egen barnehage slik at foreldre (og barn) kunne se hvordan
det så ut inne på avdelingen. Andre laget en powerpointpresentasjon med bilder fra barnehagen, avdelingen, ansatte,
noen av lekene med mer. Videre fikk foreldrene råd om å synge en bestemt sang for barna, slik at denne kunne
fungere som et slags overgangsobjekt som barna kjente igjen ved barnehagestart. Enkelte ansatte tok opptak av at de
sang denne sangen selv, andre viste til en lenke på You tube.
Flere av barnehagene ringte til alle de nye foreldrene, gjennomførte foreldremøte (i noen tilfeller foregikk dette
utendørs) og/eller gjennomførte foreldresamtaler (enten på Teams/Facetime eller i barnehagen). Flere barnehager
oppfordret foreldrene til å besøke barnehagens uteområder sammen med barnet på ettermiddager og helger. Noen få
av barnehagene inviterte foreldre og barn til et besøk i barnehagen før oppstart og noen dro på et kort besøk utendørs
hjemme hos familien, sammen med helsesykepleier, der de overleverte informasjon om Liten og ny og presenterte seg.
I flere av rapportene ble det påpekt at ikke alle foreldre hadde fått med seg informasjonen om Liten og ny, selv om
denne var gitt på ulike måter. Dette gjaldt særlig minoritetsspråklige foreldre.

Antall nye barn
Det var stor variasjon mellom barnehagene når det gjaldt antall nye barn som begynte høsten 2020. I en barnehage
begynte det fire nye barn, mens i andre barnehager ble hele gruppen med ettåringer skiftet ut.
Tidligere har vi i Liten og ny anbefalt tilvenningsgrupper med 4 barn, 2 kontaktpersoner og 4 foreldre. Evalueringene fra
2019 viste imidlertid at dette ikke fungerte i praksis, da antall nye barn varierer mellom avdelingene og det ofte
begynner nye enkeltbarn gjennom høsten. Barnehagene i 2020 satte derfor selv sammen fordelingen av antall barn og
kontaktpersoner, basert på hvor mange barn som skulle begynne når i løpet av høsten. Med ett unntak hadde alle
barnehagene i 2020 noen barn som startet i gruppe, i tillegg til barn som startet enkeltvis.
Det var ulikt antall barn og kontaktpersoner i gruppene (2 barn og 2 kontaktpersoner, 2 barn og 1 kontaktperson, 3 barn
og 1 kontaktperson, 4 barn og 2 kontaktpersoner, 5 barn og 2 kontaktpersoner). Ut fra det barnehagene rapporterte var
det ingen klar oppfatning blant de ansatte av hvilken gruppestørrelse fungerte best, annet enn at fem barn ble for
mange. Noen mente 4 barn, 4 foreldre og 2 kontaktpersoner var gunstig, andre mente denne gruppestørrelsen førte til
at det ble for mange mennesker i rommet. Noen opplevde at 3 barn, 3 foreldre og en kontaktperson fungerte godt,
mens andre opplevde at det ble for sårbart ved sykdom hos den ansatte.
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Antall dager med foreldre til stede
De ansatte oppga at, med noen unntak, var de fleste foreldrene var i barnehagen i fem dager. I beskrivelsene av de
fem dagene kom det imidlertid frem at det var stor variasjon med hensyn til hvor mye tid foreldrene faktisk var sammen
med barnet på dag fire og fem (se eget punkt s.8).
I tre tilfeller var foreldrene til stede fire dager (på grunn av sykdom) og i en barnehage var foreldre til flere nye toåringer til stede færre enn fem dager. I andre tilfeller var foreldrene et par dager ekstra fordi barnet gråt mye eller fordi
det hadde vært sykdom hos barn eller kontaktpersonen i løpet av de fem første dagene. Noen få foreldre var i
barnehagen lengre (10- 30 dager) fordi barn og/eller foreldre ikke var trygge nok før det. Flere av disse var
minoritetsspråklige foreldre som ikke forstod norsk.

Tid mellom gruppene
På spørsmål om hvor lang tid det var mellom oppstart av nye barn, delte datamaterialet seg i to. Den ene gruppen var
avdelinger der de ansatte beskrev at de hadde god tid mellom oppstarten av nye barn:

«Få nye barn høsten 2020 og alle barna begynte enkeltvis gjennom høsten»
«En gruppe i august og en ny gruppe senere på høsten, hele august ble brukt til oppstart og det ble god
tid mellom de to gruppene»
«Det var svært positivt med god tid mellom gruppene, slik at de ansatte har god tid og plass i fanget når
barna skal bli trygge på å være her uten foreldre».

Den andre gruppen var avdelinger der de beskrev av mange barn måtte begynne innen 10. august og at dette ble
opplevd som vanskelig å gjennomføre på en god måte. Noen steder betydde det at barnets kontaktperson måtte ta
imot nye barn den første uken den forrige gruppen barn var alene i barnehagen. I tillegg skulle de ta seg av barna som
hadde begynt året før.

«Det ble altfor tett. De første barna hadde sin første uke alene når vi måtte ta imot nye barn. I tillegg hadde
vi de «gamle» barna»
«Vi hadde problemer med å følge opp gruppe 2 godt nok, siden alle måtte begynne innen 10/8»
«Det var uheldig at pulje en hadde første dag alene da pulje to begynte. Det ble så mye folk».
«Noen sårbare familier brukte mer enn fem dager og de ble vanskelig å følge opp disse samtidig med at en
ny gruppe startet»

Ansatte som hadde flere minoritetsspråklige familier, viste til at det var utfordrende å ta imot barn og foreldre som
trengte tolk, samtidig som de skulle ta imot andre barn og foreldre.
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Gevinster med fem dagers tilvenning
De fleste ansatte fremhevet at fordelen med fem dagers tilvenning var at ansatte, barn og foreldre fikk mer tid sammen
og ble bedre kjent. Barna fikk bedre tid til å finne seg til rette mens foreldrene var der og mange av de ansatte mente
at det hadde vært langt mindre gråt i barnegruppen enn de var vant til ved tredagers tilvenning.

«Positivt for barna å ha foreldrene der og få bli kjent med ansatte samtidig. Foreldrene kan støtte barnet»
«Vi fikk god tid til å bli kjent med barnet før vi tok over»
«Mye mindre gråt enn vanlig, barna har fått en trygg og god oppstart»

På samme måte som i de tidligere evalueringene, ble også sosiale gevinster for barn og foreldre vektlagt, særlig for de
som startet i gruppe. Barn og foreldre som begynner samtidig i gruppe synes å bli kjent med hverandre på en annen
måte enn ved tradisjonell tilvenning.
Når foreldrene var flere dager i barnehagen, kunne de ansatte observere barn og foreldre, og fikk dermed mulighet til å
følge opp rutiner som de ulike barna var vant med. Foreldrenes mulighet til å bli kjent med barnehagens rutiner og
innhold, samt mulighet til å stille spørsmål til de ansatte ble også vektlagt.

«Foreldrene ble kjent med hverandre og hverandres barn på en helt annen måte enn før»
«Godt med god tid og et fast opplegg. Ikke noe stress»
«Foreldrene blir mer åpne og forteller mer om seg og barnet, vi blir bedre kjent»
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Planen for de fem dagene
Det er i Liten og ny laget en plan for hvordan foreldre og ansatte skal samarbeide gjennom de fem dagene slik at de
ansatte gradvis overtar oppgaver overfor barnet, og foreldrene gradvis trekker seg noe tilbake. Denne planen har blitt
justert etter begge de foregående evalueringene hvor det ble avdekket at den ikke fungerte godt nok. Evalueringen
2020 viser at de første tre dagene stort sett nå synes å ha fått en god og felles form, mens dag fire og fem fortsatt
gjennomføres noe ulikt.

Dag 1 og 2:
De ansatte i alle barnehagene beskriver at foreldrene i 2020 hadde alt praktisk ansvar for barna på dag en og to.
Kontaktpersonene var tett på sin gruppe eller sine barn de disse dagene, både for å etablere kontakt med barnet,
snakke med foreldrene og observere hvilke rutiner barnet var vant til å ha ved stell, legging, måltid med mer. De
ansatte beskriver at de nå opplevde at disse to dagene fungerte godt.

Dag 3:
På dag tre beskriver ansatte på de fleste avdelingene at barna selv begynte å utvide sin radius ved å gå mer til og fra
foreldrene og at det da ble naturlig for kontaktpersonen å være mer aktiv overfor barna. Noen barn holdt seg fortsatt
tett på forelderen også på dag tre. De fleste foreldre var til stede på avdelingen hele dag tre, men noen forlot
avdelingen en stund. De gikk enten hjem eller satt på pauserommet.

«Det ble en naturlig overgang med å overta oppgaver etter hvert som man ble bedre kjent. Det skjedde i
dialog med foreldrene»
«Det er noen som fortsatt er engstelig og trenger mamma eller pappa tett på»

Det synes som om de fleste ansatte opplevde at dag 3 fungerte greit. Det var imidlertid noe ulik praksis med hensyn til
om foreldrene forlot avdelingen eller ikke denne dagen.

Dag 4 og 5:
Rapportene viste at mange av foreldre var borte fra avdelingen en kortere eller lengre periode på dag fire og fem. Det
ble beskrevet at barna selv mer aktivt søkte kontakt med kontaktpersonen, andre ansatte og andre barn, og at de
ansatte overtok flere (eller alle) praktiske rutiner med barna disse dagene. De fleste barna brukte lekene i barnehagen
mer aktivt disse dagene.

«Prosessen fra dag 3 fortsetter, radiusen blir større og noen av barna slår seg løs»
«Foreldrene holdt seg litt unna hvis barna var klar for det»
«Foreldrene var fra barna en stund, men var tilgjengelig ved behov»
«Hos oss var de fleste foreldre borte fra avdelingen det meste av dag fem»
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Ut fra det som står i rapportene var det noen få foreldre som var til stede på avdelingen det meste av dag fire og fem.
Noen barn var engstelig og da var forelderen fortsatt tett på, mens andre foreldre var i rommet, men holdt seg bevisst
mer i bakgrunnen. Det synes som om barna i disse tilfellene fikk anledning til å bestemme nærhet og avstand til
forelderen etter eget forgodtbefinnende.

«Faren satt og jobbet bak en glassvegg og barnet styrte kontakten selv»
«Vi hadde et barn som holdt seg tett på mor på dag fire, men det løsnet litt mer på dag fem»

Rapportene var uklare med hensyn til hvor godt de ansatte syntes dag fire og fem faktisk fungerte i praksis.

Ikke over etter fem dager
I flere av rapportene ble det understreket at en del barn trengte mer enn fem dagers tilvenning og at dialogen med
foreldrene rundt barnas prosess underveis i tilvenningsperioden var svært viktig.
Barnas uke to i barnehagen, altså den første uken alene, ble av mange ansatte fremhevet som utfordrende. Dette ble
spesielt synlig i de store barnehagene der det kom nye barn og foreldre denne uken. De ansatte mente det skapte
usikkerhet hos mange barn som var i sin første uke alene i barnehagen.
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Tilvenningen 2020 ble preget av koronasituasjonen.
Smittevernreglene på våren forhindret gjennomføringen av de planlagte
besøkene i barnehagen, noe alle beskriver som et tap. Noen få
barnehager greide å få til å gjennomføre ett eller to besøk, og var svært
fornøyd med det. En del barnehager fikk heller ikke gjennomført
foreldremøter på våren og beskriver det som negativt. Andre barnehager
fikk gjennomført foreldremøter og mente det fungerte positivt i
kontaktetableringen med foreldrene.
Det beskrives at oppstarten på høsten i det store og hele fungerte fint
innenfor rammen av smittevernreglene. Barn og foreldre ble delt inn i
mindre grupper som ikke hadde kontakt med hverandre, slik de naturlig
ville hatt. Noen få beskriver at det ble noen problemer med dette i og med
at barna ikke fikk møtt alle ansatte mens foreldrene var i barnehagen. Det
beskrives også at de ansatte måtte bruke mye tid på rengjøring og at det
ble begrensninger med hvor mye leker som kunne tas i bruk.
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De fleste foreldre som deltok i intervjuene opplevde at de hadde fått god informasjon om tilvenningen i løpet av våren,
selv om noen hadde vansker med å huske hvilken informasjon de faktisk hadde fått. De viste blant annet til mail,
brosjyrer, lenke til filmer og opptak fra barnehagen. Svært få hadde imidlertid sett på Liten og ny filmen som ble laget
våren 2019 og som de fikk lenke til på mail, i tillegg til at den ligger på nettsiden. Flere av foreldrene hadde deltatt i
foreldresamtale på telefon og noen hadde deltatt på foreldremøte.

«Jeg følte meg godt i varetatt og jeg var trygg da vi startet. Vi hadde fått mye informasjon»
«Det var fint å få bilder av de ansatte, da visste vi hvem de var»
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Noen få foreldre hadde vært på besøk i barnehagen før oppstart og mente det ga klare tilleggsgevinster.

«Vi var på besøk og da fikk vi enda mer informasjon, og så ble jo han litt kjent»
«Det er lettere med muntlig informasjon enn den skriftlige, det var lettere å kommunisere når jeg møtte dem»

Noen foreldre oppga at de ikke hadde fått informasjon om femdagers tilvenning før i august og opplevde det som
vanskelig. Ingen av foreldrene som ble intervjuet opplevde at de hadde fått informasjon om barnehagestart fra
helesykepleier.
Flere foreldre fortalte at de hadde vært i barnehagen en del på ettermiddager og helger for at barnet skulle bli litt kjent
med uteområdene, og at det var noe de hadde fått råd om å gjøre.
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Med ett unntak uttrykte alle foreldrene at de var fornøyde med femdagers tilvenning.

«Jeg vil aldri mer ha tre dagers tilvenning»
«Alle burde ha fem dager, det var veldig fint for barnet mitt og jeg fikk se rutinene og sånn»
«Alt blir i et roligere tempo»
«Jeg synes det er rart med tre dager, utfra den forskninga som er på barn nå. De trenger tid, det er jo en
enorm omstilling»

Organiseringen av de fem dagene synes å ha vært noe ulikt gjennomført i barnehagene, særlig når det gjaldt de siste
tre dagene. Noen foreldre beskrev at de gikk fra avdelingen på dag tre, mens i andre barnehager var foreldrene til
stede hele denne dagen mens kontaktpersonen tok over en eller flere praktiske oppgaver.

«På dag tre begynte hun å gå litt mer fra meg for å leke, så da bare satt jeg der da. Hun kom tilbake når
hun trengte det»

Flere av foreldrene som ble intervjuet fortalte at de opplevde noe usikkerhet rundt overgangen til at de ansatte skulle
begynne å ta over praktiske oppgaver med barnet. De mente at noen ansatte ikke virket helt komfortable med
prosjektplanen, noe som skapte en litt vanskelig situasjon.

«Vi var litt usikre på når vi skulle trekke oss tilbake og når de ansatte skulle overta mer ansvar»
«Jeg var litt redd for å tråkke dem på tærne eller be om for mye»
«De kunne kommunisert tydeligere hvordan vi skulle gjøre det når de overtok»

Noen få av foreldrene oppga at de var i barnehagen det meste av alle de fem dagene, og at det
eventuelt var når barnet sov at de forlot avdelingen eller barnehagen. Disse foreldrene fortalte om
barn som stadig ble mer aktive og utforskende i løpet av de fem dagene og selv tok mer kontakt
med ansatte. Disse foreldrene var i rommet, men holdt seg mye i bakgrunnen på dag fire og/eller
fem.

«Han sullet rundt, fant leker, kom tilbake og sa hei, og så gikk han videre»
«Jeg prøvde å trekke meg litt unna eller sitte på en plass for å være en base, og
la ungen komme til meg»
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Flere foreldre fortalte at de var lite til stede på avdelingen på dag fire og fem og noen opplevde at barnet ikke var klar
for at de skulle gå. Enkelte av disse stilte spørsmål ved om dette kan kalles fem dagers tilvenning.

«Han begynte å gråte da jeg gikk og jeg måtte roe han, det
var ikke bra at jeg gikk»
«Jeg var nesten ikke her de siste to dagene, og hadde
egentlig kunnet jobbe»
«Faren ble sendt på pauserommet når han var her den
siste dagen»
«Hun gråt mye på dag fire da far var i et annet rom»
«Hun spiste ikke og sov ikke på dag fem da jeg ikke var
her»

Foreldrene understreket betydningen av gode, daglige dialoger mellom ansatte og dem i løpet av tilvenningsdagene.
De som hadde slike korte samtaler på begynnelsen og/eller på slutten av dagen var fornøyde, og flere av de som ikke
hadde det, påpekte at partene burde ha snakket mer sammen.
Noen foreldre i store barnehager påpekte at de ble mange mennesker til stede i rommet og at det kunne bli uoversiktlig
for barna. De viste også til at det syntes som om dette var vanskelig for barna som hadde startet uken før. Det var ikke
alltid de visste hvem som var foreldre og hvem som var ansatte.
Noen foreldre savnet en tydeligere struktur på dagene, for eksempel at det ble gjennomført samlingsstund. Andre
barnehager syntes å følge en tilnærmet vanlig dagsrytme, noe foreldrene opplevde som positivt fordi de da ble kjent
med den vanlige barnehagehverdagen.
Flere foreldre mente at dagene var for korte, og det hadde vært en fordel om barnet hadde fått flere våkne timer
sammen med dem i barnehagen.
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Mange av barna hadde hatt vansker med mat og søvn etter at
de begynte i barnehagen. For de fleste syntes dette å ha blitt
bedre på intervjutidspunktet, men noen strevde fortsatt.
De fleste foreldrene opplevde at barna deres hadde slått seg til
ro i barnehagen på intervjutidspunktet. Foreldrene viste til at
ansatte fortalte om at barna deres lekte og utforsket i
barnehagen og at de kom til de ansatte for å søke nærhet og
trøst.

«Når hun har behov for trøst, så får hun det. Det er jo godt å vite»
«Hun er glad når hun kommer til barnehagen. Og de forteller at hun leker og har det bra»

Selv om foreldrene mente at barna hadde funnet seg til rette i barnehagen, fortalte de også om barn som hadde endret
væremåte hjemme på ettermiddagen etter barnehagestart. Foreldrene beskrev barn som var mer slitne, klenget og
sutrete enn før barnehagestart, særlig de første ukene.

«Hun er mer sliten og vil bare være sammen med
oss når vi kommer hjem. Hun vil helst bæres»
«Vi prøver å ha rolige ettermiddager, for han er
sliten. Og så legger vi han tidligere enn før»
«Hun ble litt rar og utafor i starten, gråt ved levering,
men nå går det bra»
«I starten var han mye sint og frustrert hjemme, jeg
har ikke sett han slik før»
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Ingen av de foreldrene som ble intervjuet hadde hatt vansker med være fem dager i barnehagen. De fleste foreldrene
hadde delt dagene mellom seg og noen hadde fått hjelp fra annen familie en eller to dager. I tillegg til dagene de fikk
fri med lønn, hadde foreldre brukt feriedager, siste del av svangerskapspermisjonen, tatt ut ulønnet permisjon eller fått
til avtaler om fleksibel bruk av arbeidstid disse dagene. Noen foreldre jobbet turnus og hadde fått tilrettelagt denne slik
at de ikke behøvde ekstra fri.

Nesten alle foreldre mente at tilvenningen hadde gått bra på tross av koronasituasjonen. De fleste oppga at de savnet
muligheten til besøk på våren, men at selve tilvenningen ikke hadde blitt særlig preget av restriksjoner. På grunn av
smittevernreglene fikk foreldrene begrenset adgang til barnehagen etter oppstart og flere fortalte at de da måtte levere
barnet ved porten. Det opplevde flere som vanskelig.
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I drøftingsdelen vil vi rette søkelyset mot det som nå synes å fungere godt i Liten og ny,
samt mot områder der årets evaluering indikerer at modellen ytterligere kan forbedres.

Vi har valgt ut noen områder som nå synes å ha funnet en god form i løpet av den perioden Liten og ny har
vart. Det betyr ikke at ikke disse områdene fortsatt kan bli bedre, men vi har nå et godt utgangspunkt som har
utviklet seg gjennom utprøving, evaluering og ny utprøving.

Fem dager fremmer barns medvirkning
Det er i alle evalueringene 2018-2020 funnet god støtte for femdagers tilvenning for de yngste barna. Mange av
barnehagene bruker også den samme modellen for nye to-åringer som skal begynne i barnehagen. Både foreldre og
ansatte viser til små barns behov for trygge relasjoner og at det tar tid for barna å etablere nye relasjoner, når de skal
begrunne fordelene med femdagers tilvenning. Flere av informantene sier at de opplever tre dagers tilvenning som
«gammeldags» og lite i tråd med den kunnskapen vi nå har om små barn. Kunnskap om tilknytningsteori (Bowlby,
1982) synes å være kjent både i foreldre-og ansattegruppen og det vises ofte til Trygghetssirkelen (Powell med flere,
2015) når barnas prosess med å finne seg til rette i barnehagen blir beskrevet.
Barn som har foreldre til stede i barnehagen flere dager synes å få anledning til selv å styre når de søker nærhet og
avstand til foreldrene, og når de er klar for kontakt med ansatte, lek eller utforskning. Både foreldre og ansatte viser til
at de er opptatt av om barnet signaliserer kontaktbehov eller interesse for utforskning, og at de tar hensyn til det. Det
samme har vi sett i de tidligere evalueringene. Fem dager innebærer at tilvenningsprosessen i større grad blir
barnestyrt enn ved tradisjonelle rutiner med tre dagers tilvenning, der barnet må tilpasse seg foreldrenes fravær
allerede fra dag en eller to. Mange ansatte rapporterer om mindre gråt og bedre trivsel i barnegruppen etter femdagers
tilvenning sammenlignet med tidligere erfaringer. Flere tilvenningsdager er, slik vi ser det, i tråd med et moderne
barnesyn der barnet ses på som en aktør som skal få medvirke i sitt barnehageliv fra første stund. Dette er også i tråd
med Rammeplanens føringer (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Vi vil senere i kapitlet komme tilbake til forhold som fortsatt kan forbedres når det gjelder planen for gjennomføringen
av de fem dagene.

Foreldreaktiv tilvenning passer dagens foreldre - men de må gis rom
Den moderne foreldrerollen innebærer foreldre som er sterkt engasjert i sine barns liv. Det synes derfor naturlig for
foreldrene å selv ta hånd om eget barn i barnehagen. I planene for Liten og ny er det nå tydeligere enn før at
foreldrene skal ta alle praktiske oppgaver med eget barn de første to dagene og deretter skal kontaktpersonen gradvis
overta noe, men fortsatt med foreldrene til stede. I 2020 synes det å være mindre uklarheter rundt denne gradvise
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overgangen enn i de to foregående årene, selv om noen foreldre påpeker at det hadde vært behov for mer dialog.
For at foreldrene skal få anledning til å ta en aktiv rolle i barnehagen, er det de ansatte som må legge til rette for det
(Swartz og Easterbrooks, 2014). I evalueringene ser vi beskrivelser der det er godt tilrettelagt for foreldrenes
deltagelse, men vi ser også noen eksempler på at foreldrene strever med sin rolle når de ansatte virker usikre eller når
barnehagen har laget rammer som ikke passer så godt for dem og deres barn. De fleste foreldre innretter seg etter det
de opplever at barnehagen forventer av dem, selv om de ser at det planlagte opplegget ikke helt passer deres barn.

Ansatte må koble seg på
Når foreldrene har fått en mer aktiv rolle overfor eget barn tilvenningsprosessen, har det også ført til en endring av de
ansattes rolle. I Liten og ny fremhever vi nå at barna ikke skal måtte øve seg på å være alene med ukjente voksne.
Men de skal få anledning til å bli såpass kjent med sine kontaktpersoner mens de ennå er sammen med foreldrene, at
det går greit for dem å være i barnehagen når foreldrene ikke lenger er der.
Der samarbeidet mellom ansatte og foreldre synes å fungere best, beskrives det at kontaktpersonen holder seg i
nærheten av barn og foreldre de første dagene, viser interesse og griper muligheter for kontakt som oppstår der og da.
Dette krever trygge, engasjerte og sensitive ansatte som ser når barnet er klar for hva. På denne måten utvikles det et
tre-person system slik Bronfenbrenner (1979) beskriver som sentralt. Både foreldre og ansatte rapporterer at barna er
interessert i barnehagens leker, og de fleste ansatte følger bevisst opp denne interessen som startpunkt for samspill
med barnet. Gode samspillsøyeblikk som handler om felles utforskning av en leke, synes å fungere godt som
kontaktetablering mellom ansatte og barn.

Vanlig dagsrytme
Det synes som om både foreldre og ansatte opplever det som positivt når barnehagedagen følger den vanlige rytme
med hensyn til aktiviteter. For det første gir det en naturlig struktur på dagen og for det andre får foreldrene på den
måten innblikk i barnehagens innhold og rutiner. I de første evalueringene kom det en del tilbakemeldinger fra foreldre
på at de ikke visste hva som skulle skje når, blant annet om de skulle ut eller ikke, noe som skapte usikkerhet hos dem.
Nå synes dette å fungere bedre for alle parter.
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Her vil vi kort beskrive forhold som fortsatt trenger å bli forbedret. Barnehagene i 2021-gruppen vil bli utfordret
på å forsøke å finne gode måter å gjøre det på.

Besøk og god informasjon i flere omganger
Forberedelsene våren 2020 ble sterkt preget av koronasituasjonen, og fungerte derfor ikke optimalt. I tillegg synes det
som om foreldre trenger informasjon i flere varianter og runder.
Våren 2021 er planen at barnehagene inviterer til ukentlige besøk. Videre er det lagt opp til foreldresamtaler og
foreldremøter før oppstart. I samarbeid med helsesykepleier er det også planlagt at noen familier tilbys hjemmebesøk
der det kan gis mer informasjon om tilvenningen og legges til rette for god kontaktetablering. Noen barnehager vil tilby
hjemmebesøk til alle nye familier.

Forberedelse av personalet
Både rapportene fra ansatte og intervjuene med foreldre tyder på at ikke alle ansatte var like godt forberedt på
gjennomføringen av Liten og ny. Trolig hadde enkelte barnehager ikke fått jobbet godt nok med kunnskapsgrunnlaget
eller de praktiske rutinene på forhånd på grunn av koronasituasjonen. I 2021 har de deltagende barnehagene blitt bedt
om å lage og gjennomføre en plan for forberedelse av egne ansatte.

Organisering av tilvenningsperioden
I Liten og ny anbefaler vi at barn og foreldre begynner i gruppe der det er mulig, da dette gir mange sosiale gevinster.
Gruppestørrelsen tilpasses antall nye barn, men gruppene bør ikke bestå av mer enn fire barn. Hvis det ikke begynner
flere barn samtidig, gjennomføres femdagers foreldreaktiv tilvenning enkeltvis.
Organiseringen av tilvenningen i mindre barnehager og i private barnehager har fungert godt. I store, kommunale
barnehager har organiseringen vært vanskelig i hele prosjektperioden, på grunn av at alle barn som har fått plass fra
og med 1/8 skal begynne innen 10/8. Dermed har det blitt for kort tid mellom inntak av nye grupper med barn, noe som
særlig har gått utover kvaliteten på arbeidet både med barn i sin andre uke i barnehagen. Basert på ny kunnskap om at
første uke alene i barnehagen er spesielt krevende (Nystad med flere, 2021), er dette svært betenkelig. I tillegg har
ansatte følt på at de ikke har fått tatt seg godt nok av toåringene som har kommet tilbake fra ferie.
I 2021 er det gitt rom fra kommuneledelsen for større fleksibilitet med hensyn til oppstart i løpet av hele august. Det
betyr at hver barnehage nå lager en plan for når de ulike gruppene skal starte og at ingen kontaktpersoner skal ta imot
nye barnegrupper før forrige gruppe har vært i barnehagen en uke uten foreldre. Barnehagene må også jobbe med å
finne en god løsning på bruk av lokalene inne og ute, slik at det ikke blir for mange mennesker samtidig inne sammen
med nye barn.
Videre oppfordres barnehagene til ikke å ta inn nye barn på mandager, da det er flere tilbakemeldinger på at det gir en
unødig vanskelig første dag alene i barnehagen.
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Finpuss av dag fire og fem
I hele prosjektperioden har det vært noen vansker forbundet med å finne en god form på dag fire og fem, særlig knyttet
til hvor mye foreldrene skal være til stede disse dagene. Både rapporter og intervju tyder på at mange foreldre er
relativt lenge borte fra barnet, noe som ikke var intensjonen. Dag fire og fem synes å fungere best når foreldrene er til
stede på avdelingen, men bevisst inntar en passiv rolle (dersom barnet er klar for det), samtidig som kontaktpersonene
bevisst inntar en mer aktiv rolle overfor barnet.
For å bidra til at foreldrene er mer til stede også på dag fire og fem, har teksten på planen for de fem dagene blitt
ytterligere endret. Når står det eksplisitt at foreldrene som hovedregel skal være til stede hele dag fire og eventuelt bare
forlate avdelingen en kort stund dag fem når barnet sover.

Det trengs fortløpende dialog
Foreldrene trenger daglige samtaler med kontaktpersonen der planen for neste dag, barnets prosess og fordeling av
oppgaver mellom kontaktperson og foreldre fortløpende blir drøftet. Der dette gjennomføres ser vi tydelig at foreldre
og ansatte er mer samkjørte rundt det felles ansvaret for barnet.

Ikke glem de «gamle» barna
Flere ansatte rapporterer om dårlig samvittighet for de barna som allerede går i barnehagen og som nettopp har
kommet tilbake etter ferie. Enkelte av disse barna opplever det som vanskelig når det kommer mange nye barn og
foreldre inn i deres lokaler. Barnehagene i Liten og ny oppfordres til å lage en god plan også for denne gruppen når
nye inntak planlegges.

Den vanskelige uke to
I de tidligere evalueringene av Liten og ny har det kommet frem at en del barn strever den første uken alene i
barnehagen, selv om uke en har fungert godt. Nå har i tillegg en ny norsk studie vist at små barn har et forhøyet
stressnivå denne uken (Nystad med flere, 2021). Dette innebærer at en god barnehagestart for ettåringene handler
både om å ha foreldrene tilgjengelig den første uken for å få til en god overgang mellom hjem og barnehage, og at
barna får særlig tett og god oppfølging av de ansatte i barnehagen de første ukene alene. Da må de ansatte vise
barna at de også kan fungere både som trygg havn for trøst og følelsesmessig støtte og en trygg base for utforskning,
slik foreldrene gjorde den første uken i barnehagen. Foreldrene bør oppfordres til å ha barnet korte dager i
barnehagen i uke to, hvis det er mulig, og de bør oppfordres til å ha rolige aktiviteter hjemme på ettermiddagen den
første tiden.

Uten foreldre i barnehagen
Mange barn trenger flere måneder for å finne seg til rette i barnehagen. I 2021 vil vi ha mer søkelys på det dette. Blant
annet vil barnehagene gjennomføre en relasjonskartlegging flere ganger i løpet av barnehageåret.

Samarbeid med helsesykepleiere
I 2021 vil en eller flere Liten og ny-barnehager i hver bydel ha et samarbeid med helsesykepleiere. Helsesykepleier vil
rekruttere familier hvor det kan være hensiktsmessig med hjemmebesøk og de vi delta på en gruppesamtale med
foreldrene på dag fem i barnehagen.
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I 2021 deltar 42 barnehager i Liten og ny. Det vil trekkes ut 120 barn,
fordelt mellom de ulike barnehagene til å delta i innsamling av data,
slik at belastningen med datainnsamling på hver barnehage ikke blir
så stor. I 2021 vil det bli samlet inn spyttprøver for å måle
stresshormonet kortisol flere ganger gjennom den første tiden i
barnehagen. Målet er å supplere den informasjonen vi til nå har om utvikling av
barnas stressnivå når de begynner i barnehagen. På de samme dagene som det tas spyttprøver i barnehagen,
vil det også bli ført en kort logg av foreldre og ansatte. På den måten vil vi få ytterligere informasjon om barnas
tilvenningsprosess. Det vil videre bli gjennomført gruppeintervju med ansatte og foreldre cirka tre uker etter
barnehagestart i tre barnehager, i tillegg til gruppeintervju med styrere og helsesykepleiere.

Lo
g

Planen er at etter evalueringen fra 2021, vil det bli laget en konkret beskrivelse av Liten og ny
modellen, som kan danne utgangspunkt for implementering i barnehager i Trondheim kommune
(og eventuelt andre interesserte).
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