Oppstart i Fure
barnehage
Vi som jobber i Fure barnehage ønsker trygge barn, foreldre og ansatte derfor har vi
forandret litt på tilvennings perioden våres og rutinene rundt det å starte i
barnehagen vår.
Besøksdager
2 måneder før tilvenningsperioden på 3 dager vil alle barn som skal begynne i Fure
få mulighet til å besøke småbarnsavdelingen i en time hver torsdag fra 0900-1000.
Da har vi fokus på å sette trygge rammer rundt og skape relasjoner, det og bli kjent
med barnehagens inne og ute områder og bli kjent med ansiktene til barn og voksne
som de snart skal dele hverdagen med.
Grunnen til at vi ønsker å ha disse besøksdagene på forhånd er at vi ønsker en
roligere og tryggere overgang fra det og bare være hjemme med trygghetspersonene
til det og møte en helt ny og ukjent verden med helt ukjente mennesker. Bakgrunnen
for denne praksisen kommer fra forskningsprosjektet «barnet i centrum» hvor 300
danske barnehager har deltatt.
Tilvenningsdager
Dag 1
Barnet møter i barnehagen kl.0900 og blir til ca. kl.1130. Viktig at foreldrene holder
seg i nærheten av barnet og utfører stell av barnet og tar seg av måltidet selv slik at
personalet blir kjent med vaner og hvordan barnet kommuniserer i disse
situasjonene.
Dag 2
Barnet møter i barnehagen kl.0900 og blir til ca. kl.1300. Mellom kl. 1000 og 1100 er
det en fin mulighet til å forlate barnet litt alene, om man forlater barnehagen må vi
kunne nå dere på telefon men om man ønsker kommer vi til å holde av et rom hvor
foreldrene kan oppholde seg i. Når det kommer til stell, måltider og legging overtar
personalet mer av ansvaret men foreldrene er fortsatt med.
Dag 3
I dag er det på tide å forlate barnet ved levering kl. 0900, det er viktig og ikke bli for
lenge slik at barnet ikke tror du skal bli. Vi ønsker fortsatt at foreldrene skal kunne
kontaktes og er tilgjengelig om dagen blir vanskelig for barnet. Foreldrene henter
igjen kl. 1430.
HUSK! At etter tilvenningsdagene er krevende for barnet og at det kan være lurt med
kortere dager de første ukene, det er også vanlig at barnet trenger mer søvn enn
vanlig.

Noen gode råd til den første avskjeden
Ikke bli usikker!
Si at du skal gå. Når du sier farvel og skal gå - må du gå. Det er viktig at barnet får
erfaring med at du gjør det du sier du skal gjøre.
Snike seg ut?
Nei dette må du ikke gjøre. Dette kan gjøre barnet utrygt.
Hvor lenge skal man bli?
Jo lenger du blir jo mer kommer barnet til å tro at du skal bli værende. Si farvel etter 5
minutter ca.
Når barnet begynner å gråte
Det er ingen god følelse når barnet klamrer seg til deg og begynner å gråte når du
drar. Erfaringen våres viser at gråten stilner etter foreldrene har gått og vi kommer til
å sende en SMS når det har roet seg og om hvordan det står til.

Trygghetselementer
-

-

-

Ta gjerne med noen fotografier av familien, huset, dyr og andre bilder som
barnet ser trygghet i en av de første dagene. Da kan vi lage en fotomontasje
sammen med barnet og henge dette på veggen og snakke med barnet om det
vi ser.
Om barnet har en kosebamse, koseklut smokk, teppet eller lignende som
barnet finner trygghet i så ta det med alt sammen.
Gi gjerne beskjed om det er spesiell musikk, bøker, film eller eventyr som
barnet liker så kan vi skape kontakt og relasjon gjennom det barnet kjenner og
liker fra før av.
Vi voksne kan også sende med bilde av oss selv hjem om det er ønskelig!

Velkommen til oss i Fure barnehage 😊

