Tilvenning til barnehagen og til ny avdeling.
«Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden
slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.»
Rammeplan for barnehagen 2017, kapittel 6, s.33.
Kontaktperson.
Det er en stor overgang for både barn og foreldre når barnet begynner i barnehagen, og når
barnet flytter over fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Å ha en fast voksen å forholde
seg til for både foreldre og barn, den første tiden i barnehagen, kan være en god støtte. Derfor
vil en av personalet ta imot barnet den første dagen i barnehagen og denne vil ha et særlig
ansvar for barnet i tilvenningstiden.. Denne har ansvar for etablering av trygghet og nærhet og
hjelpe barnet med å finne seg til rette. Vi skal i tillegg sørge for god kontakt og
kommunikasjon mellom heim og barnehage. Etter hvert vil barnet bli godt kjent med alle. På
Tirilltoppen vil barnet bli særlig fulgt opp av de voksne som har ansvar for den turgruppa
barnet tilhører.
Tid nok
Det har tidligere vært satt av tre dager til barnehageoppstart. Dette har sammenheng med
rettigheter foreldrene har i arbeidslivet, men det vil for mange være for lite! Flere småbarn
enn tidligere begynner i barnehagen og flere er også yngre når de starter. Små barn kan ikke
forberedes muntlig på å gå i barnehagen og trenger flere dager for å bli trygge på et nytt sted.
De skal bli kjent med helt ukjente voksne og etter hvert knytte seg til dem. Dette er en prosess
som krever tid selv om det er individuelle forskjeller. En langsom og trygg tilnærming til
personalet forutsetter et nært samarbeid med foreldrene der foreldrene gradvis trekker seg
tilbake når de ser at barnet er trygg på de voksne i barnehagen.
Å besøke barnehagen noen ganger før barnehagestart, skaper også gode forutsetninger for at
barnet skal bli trygt og kjent og for at overgangen til barnehagen blir mykere. Barnet trenger
tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inneområde, slik at det vet hvor det skal leke, spise
og sove.
Informasjon
Barnehagen ønsker å gi god informasjon om barnehagens innhold og opplegg. Vi viser til
hjemmesiden og orientering til foreldre.
Når barnet begynner i barnehagen ønsker vi å få informasjon om barnet slik at vi lettere kan
møte barnets behov. I løpet av de første ukene inviterer vi til oppstartsamtale. Da vil vi få god
tid til å utveksle viktig informasjon og å bli bedre kjent, og dere foreldre kan stille alle de
spørsmål dere måtte ha ! Vi vil dele ut et skjema på forhånd slik at dere kan forberede dere på
denne samtalen. Er dere som foreldre trygge på barnehagen og har tillit til oss i personalet,
påvirker dette barnets opplevelse av barnehagen positivt. Foreldres trygghet gir barna en
opplevelse av at «her er det trygt å være».

Gode råd:
Når barnet kommer til barnehagen er det viktig å ta seg god nok tid, slik at det får tiden det
trenger til å bli klart for å skilles fra foreldrene og til å bli hos personalet
•

Skap gode rutiner både for ankomst og avskjed i barnehage, og forsøk å følge
disse. Gjør det omtrent likt hver dag. Det er forvirrende for de yngste barna
dersom foreldrene har tatt avskjed og personalet og foreldrene fortsetter å snakke
sammen. Det er utrygt for barn om foreldre sniker seg ut uten å si hadet, og de
plutselig oppdager at de er borte.

•

Bruk tiden sammen med barnet og la det bestemme tempoet i tilvenningen

•

Gi barnet trøst og medfølelse når det gråter. Små barn blir mer stresset når det
blir avledet

•

Barnet trenger både forutsigbarhet og spennende inntrykk slik at det gleder seg til
å komme i barnehagen

Overgang til ny barnehage.
Når barn bytter barnehage er det viktig at barnet får tid til å bli kjent med den nye barnehagen.
Dette er det foreldrenes ansvar å sørge for. Dersom det er mulig bør barnet (sammen med
foreldrene) besøke barnehagen før tilvenningen i ny barnehage starter.
Når barn bytter barnehage ønsker vi at opplysninger om barnet blir utvekslet mellom
barnehagene. Dette kan vi bare gjøre etter samtykke fra foreldrene. Det fylles ut et eget
skjema for dette.
Tilvenning ved overganger
Barna blir kjent med hverandre på tvers av avdelingene ved at
•
•
•
•

de leiker med hverandre ute
får besøke hverandre på avdelingene
har felles samlingsstund innimellom
feirer ulike sommerfest sammen

Siste våren barna er på Knerten er de på mer regelmessige besøk på Tirilltoppen. De deltar i
leik og måltid på Tirilltoppen, og er med på turer.
Foreldrene inviteres til samtale med ped.leder på Tirilltoppen i juni.
Opplysninger om barna utveksles mellom ped.lederne på de to avdelingene.
Vær forberedt på å bruke tid i barnehagen også ved overgang til ny avdeling, det er mye som
er nytt for barnet ditt da også.
Mange små barn har også behov for en gradvis overgang etter langt fravær, som f.eks. etter
sommerferien.
Å sørge for at barnet får en positiv opplevelse av barnehagestarten, sikrer langt på vei barnets
videre trygghet og trivsel i barnehagen. En god start er til det beste for barn, foreldre og
personale.

