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Tilvenning i barnehagen 

For barn, så er det å starte barnehagen, en stor endring i deres liv. 

Det er mange nye mennesker det skal bli kjent med, og etter hvert 

danne en god relasjon til, og dette er ganske krevende for barnet.  

Vi er opptatte av å skape en så trygg og god overgang som mulig, for barn og foresatte, og derfor 

inviterer vi nye barn og foreldre til å komme på besøk i forkant av oppstart. Dette kan være arrangerte 

besøksdager, eller etter avtale med dere. Alle skal få et tilbud om besøk.  

Vi arrangerer også førforeldremøte i forbindelse med oppstart av barn i august. På dette møtet vil 

foresatte få møte alle ansatte i barnehagen. Her vil barnehagen snakke om hva vi jobber med, hvilke 

verdier og pedagogisk forankring barnehagen står for, metodene vi bruker og hva som generelt er viktig 

for barnehagen å formidle ut til dere. Deretter vil de foresatte kunne samles avdelingsvis og snakke om 

hva avdelingene spesielt jobber med og hvordan de legger til rette for at hvert enkelt barn skal utvikle 

seg til å kunne bli den beste utgaven av seg selv. Når det gjelder oppstart ellers i året, så kan daglig 

leder, etter behov fra dere, holde et slikt møte i forkant, og gjerne i forbindelse med et uformelt besøk i 

barnehagen.  

Vi tenker at en god tilvenning handler om å bruke god tid. God tid, på det enkelte barns premisser, er 

noe vi er absolutt opptatt av. Barn er forskjellige, og de har forskjellige behov og forutsetninger, som 

igjen bør gjenspeile seg i tilvenningen. Vi er spesielt opptatte av å bygge relasjoner, og dette gjøres 

gjennom å tilbringe tid sammen med barnet og deres foresatte. Noen barn trenger mer trygghet og tid 

enn andre, og dette er noe vi finner ut, i dialog med den enkelte familie. De største barna trenger 

kanskje 1-3 dager, mens de minste kan trenge 1-2 uker, med litt kortere dager og foreldre tilstede/ i 

nærheten. Vi er mest opptatte av å finne ut hva det enkelte barn/foresatte trenger, enn å standardisere 

tilvenningen. Gjennom dialog med dere, så finner vi den beste metoden for akkurat ditt barn 

Når dere kommer til barnehagen på tilvenning så vil dere bli møtt av en ansatt som kommer til å ta seg 

spesielt godt av dere den første tiden. Vi tenker hele tiden god relasjon mellom barn/foresatte/ansatt, 

så vi vil også følge med på hvem barnet ser ut til å knytte seg mest til, og det kan hende det er en annen 

ansatt, men i så tilfelle bytter vi bare kontaktperson. Det er barnets behov som kommer først hos oss! 

I løpet av den første uken ønsker vi å bli godt kjente med familien og vil ha en forventingssamtale med 

foresatte. Her vil foresatte kunne gi oss verdifull informasjon om barnet, og en mulighet for oss å kunne 

få innsikt i familiens liv og behov – som igjen fører til at vi lettere kan justere oss inn på hva som er viktig 

for oss å vite, for å bygge gode relasjoner til barnet. På denne samtalen vil dere også få god informasjon 

om hvordan avdelingen drives, av rutiner og hva vi vektlegger som viktig fokus hos oss, samt at dere får 

svar på det dere som foresatte måtte lure på.  

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger, både ris og ros, slik at vi hele tiden kan justere oss for å sikre at vi 

opprettholder kvaliteten i tilbudet, for det viktigste for oss er å gi barnet og dets familie et godt, første 

møte med barnehagen. 

 

 

 


