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INFORMASJONSHEFTE TIL 

FORELDRE/FORESATTE 

 FORELDREAKTIV OPPSTART EIVINDSHOLEN FUS BARNEHAGE 

 PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

VELKOMMEN TIL EIVINDSHOLEN FUS BARNEHAGE! 
Informasjonsheftet skal gi informasjon om den praktiske siden av å 

være forelder/foresatt i vår barnehage. Når det gjelder det 

pedagogiske arbeidet er det nærmere beskrevet i årsplanen vår (se 

hjemmesiden; https://fus.no/eivindsholen).  

Presentasjon av barnehagen  
24.september 2005 ble den siste kua på Eivindsholen gård slaktet, og 

gården ble gjort om til en barnehage med spektakulær arkitektur. 

Siloene og låven ble bygget om til kreative rom i lag med et stort 

nybygg, og nøyaktig to år etter, 24.september 2007, stod barnehagen 

klar til bruk.  

 

Barnehagen er privat og var tidligere eid og drevet av ”bonden på 

gården”. Trygge barnehager FUS tok over som eier den 01.01.10. 

Trygge barnehager har lang erfaring med å bygge barnehager, og når 

de etter hvert også begynte å drive barnehagene selv, ble 

aksjeselskapet FUS stiftet.  

 

Barnehagen ligger på toppen av Eivindsholen-feltet på Bryne. Utenfor 

barnehagen har vi et godt uteområde og mange gode turmuligheter.  

Vi har ca 90 barn og 25 ansatte hvert år.  

 

Barnehagen er organisert med 3 småbarnsavdelinger i første etasje. 2. 

etasje er bygget som en baseavdeling, men fungerer nå som to 

separate avdelinger hvor den ene består av 4- åringer og den andre 

av de eldste barna som går siste året i barnehagen.    
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Våre verdier  
  

 

 

Vårt hovedmål  

 
 

Vår visjon 

 

Personalet i Eivindsholen FUS barnehage 

 
Personalet i Eivindsholen FUS barnehage er genuint opptatt av å skape 

gode medmennesker. Vi har troen på at gode medmennesker blir 

særdeles viktige i fremtiden. At barna vokser opp i et varmt og 

forståelsesfult læringsmiljø, der de har myndighet, frihet, 

selvbestemmelse og fornuft, skaper selvstendige barn og 

medmennesker som har gode forutsetnigner for å ta gode valg. 

 

Vi mennesker blir styrt av våre verdier og holdninger. I 

dannelsesprossesen ønsker vi å gi barna best mulig forutsetninger for 

livslang læring og da er det viktig å ha tilegnet seg solide verdier og 

holdninger som en støtte i hele dannelsesforløpet. 

 

 

 

  

Glødende – skapende - tilstedeværende 

Barna i Eivindsholen FUS barnehage er gode medmennesker 

Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og 

vennegaranti  
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Pedagogisk verktøy:  

 

Trygghetssirkelen handler om å følge barnet gjennom dagens 

opplevelser, ved å støtte, annerkjenne mestring, trøste, gi trygghet og 

omsorg når barnet selv har behov for det. Du som foreldre har etablert 

en ”trygg havn” hos ditt barn. Dette er avgjørende for at ditt barn skal 

utvikle seg. Tilvenning i barnehagen handler om at også 

kontaktpersonen skal få tid til å skape en ”trygg havn” for ditt barn. 

Dette gjøres på best mulig måte sammen med deg som foresatt.  

Oppstart i Eivindsholen FUS barnehage:  
Når et barn begynner i barnehagen kan det være første gangen 

foreldrene overlater en del av omsorgen og ansvaret til andre. Det er 

viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at den avgjørelsen de 

har tatt er riktig og til beste for barnet. Om barnet og familien trives i 

hverdagen vil i stor grad være avhengig av om barnehagen løser 

dette på en god måte.  

 

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre ønsker vi 

at dere setter av 5 dager til tilvenning. Det vil si at vi i utgangspunktet 

ønsker at dere skal være i barnehagen sammen med barnet deres alle 

5 dagene. På den måten får barnet mulighet til å bli kjent og skape 

tilknytning til kontaktpersonen mens dere, som er viktigst for barnet er 
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der sammen med de. Forskning har vist at 5 dager tilvenning minsker 

barnets stress ved barnehagestart betydelig. For barn over 3 år har vi 

tilvenning fra 1-3 dager etter barns behov og etter avtale med foreldre.   
 

Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på 

avdelingen. På den måten blir også dere kjent med de andre barna, 

rutiner og personalet. Ved at dere sitter på et sted i barnehagen kan 

barnet selv velge når det trenger å komme til deg og lade litt. I 

utgangspunktet er det personalet som skal følge barnet og prøve å 

skape tilknytning til barnet. Etter avtale med kontaktperson eller 

pedagogisk leder kan dere også delta i aktiviteter og rutiner på 

avdelingen i løpet av uka.   

 

Hvor lang tid barnet trenger for å skape en trygg tilknytning avhenger 

av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan det 

blir møtt av de ansatte i barnehagen. Hvert barn trenger i denne 

perioden ofte mye voksenkontakt, og vil få en kontaktperson, det vil si 

en voksen som har spesielt ansvar for barnet og kontakten med 

foreldrene.  

 

Ingen barn/foreldre er like og derfor er det umulig å gi råd som passer 

for alle, men vi ønsker at hvert barn og foreldrepar skal bli møtt ut fra 

sine behov. Å ha noen kjente ting i barnehagen gjør ofte oppstarten 

bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barna om dere tar med 

dere bilder av familien. Ta også med noe som er trygt for barnet.  Dette 

kan være en tutt, en koseklut, en leke. Alt avhengig av barnets alder. 

Vi kaller det på fagspråket overgangsobjekt fra hjemmet til 

barnehagen. 

 

Mange ønsker å ha begge foreldrene med i oppstarten. Det har vi 

forståelse for, det er en spennende tid som man gjerne vil være en del 

av. Det kan fort bli mange voksne ved barnehagestart på høsten.  Det 

kan kjennes utrygt og skremmende for spesielt de minste. Derfor ønsker 

vi at det er enten mor eller far som følger barnet disse dagene på 

høsten. Starter en opp i barnehagen midt i året er dette litt annerledes. 

Snakk og avtal med pedagogisk leder.  

 

 
 

 

Målsetting med tilvenningen:  

Oppstart i barnehage skal gi en sikker havn for nære og trygge 

relasjoner.  
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Før oppstart: 

 Oppstartsamtale med pedagogisk leder 

 Besøksdag for barn og foreldre i forkant av oppstart  

 

Tilvenningsperioden: 

 I tilvenningsperioden er foreldre til stede sammen med 

barnet. 

 I starten har foreldrene hovedansvaret for barnet i stell og 

måltid, gradvis går dette over på kontaktpersonen i løpet 

av uken.   

 Kontaktpersonen er i nærheten av barnet og prøver å 

skape samspill og begynnende tilknytning. Denne 

prosessen går gradvis – og følger det enkelte barnets 

behov for å lade hos foreldrene undervegs.  

 Når det starter mange barn samtidig deler vi i grupper på 

maks 3 barn pr voksen. En kontaktperson kan ta imot 3 

barn og deres foreldre. Dersom det er mulig bør ikke alle 

ha oppstart samme dag, fordi det er vanskelig for 

kontaktpersonen å dele seg mellom barna.  

 

 

Tilvenning 
2021

MÅL

Se hvert enkelt 
barns behov

Foreldreaktivt

Åpen og god 
kommunikasjon

Trygge foreldre 
gir trygge barn

Fokus på 
tilknytning og 

gode relasjoner

Være lydhøre 
for hvert enkelt 

barns behov

Gi barna en best 
mulig start på 
barnehagelivet
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De første dagene:  
 
De første dagene vil variere alt etter alder på barnet. Det som står her 

er generelle råd for tilvenning. Avtal med pedagogisk leder på din 

avdeling hvordan det konkret gjøres på din avdeling.  

 

Når dere kommer til barnehagen, vil dere bli tatt imot av barnets 

kontaktperson. Kontaktpersonens oppgave er blant annet å ta seg 

ekstra godt av barnet, slik at barnet etterhvert kan oppnå tilknytning til 

denne. Vi vil skape en base for nærhet og trygge relasjoner mellom 

kontaktpersonen og barnet. Dette er spesielt viktig den første tiden, 

men også senere. Når behovet for tilknytning er dekket, kan barnet gå 

videre i utforsking og lek. Det er imidlertid på sikt viktig at barnet og 

dere også blir kjent med flere voksne, slik at det ikke blir så sårbart 

dersom kontaktpersonen er borte fra jobb. Det er fint å bli kjent med en 

voksen og noen få andre barn først, og så utvide horisonten etter hvert. 

Vi bruker trygghetssirkelen aktivt i dette arbeidet.  

 

Ta med:  

 Et klesskift og bleier 

 Noe kjent og trygt for barnet: tutt, klut, leke eller kosedyr 

(overgangsobjekt) 

 Bilde/ foto av dere foreldre/foresatte, andre i familien, venner til 

barnet, huset deres eller noe annet som barnet er knyttet til (ca. 

5 stk.). Dere vil få utdelt et papirhus hvor dere skal lime disse på. 

Dette huset kan være til god hjelp for barna når de blir lei seg og 

savner mor og far, da erkjenner vi den triste følelsen sammen, 

mens vi ser og snakker om på bildene. Barna har ikke begrep om 

tid slik vi voksne har, og tiden i barnehagen kan virke uendelig. 

Bildene kan være med å hjelpe barnet til å huske, og at mor og 

far kommer tilbake.  

 

Klokkeslettene er veiledende, og avtales nærmere med 

pedagogisk leder / kontaktpersonen og ut fra barnas behov. 
 

Dag 1: kl. 09.00 - 11.00 (sover ikke i barnehagen) 
Dag 2: kl. 09.00 - 12.00 
Dag 3: kl. 09.00 - 13.00 
Dag 4: kl. 09.00 - 14.00 (eller etter avtale)  
Dag 5: kl. 09.00 - 14.00 (eller etter avtale) 

 

Dag 1-2:  
Foreldre/foresatte: 

 Ha hovedansvaret for barnet i stell, måltid og legging.  
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 Legge barnet sammen med kontaktperson dag 2.  
 Være tilgjengelig og i nærheten av barnet. Dette gjelder også 

for barn som tilsynelatende blir fort kjent i barnehagen. Barnet 

kan ha stress inni seg som vi ikke ser.  

 Få informasjon om hvordan dagsrytmen i barnehagen fungerer 

 Bli litt kjent med personalet samt noen av de andre foreldrene og 

barna 

 
Kontaktpersonen:  

 Være i nærheten av barnet og prøve å bli kjent med barnet. 

 By på seg selv overfor barnet slik at begynnende tilknytning kan 

starte.  
 Se barnet sammen med sine foreldre. Det gir informasjon om 

blant annet barnets vaner og måte å kommunisere på, og 

denne informasjonen vil senere bidra til å gjøre barnets 

hverdager i barnehagen bedre  

 Bli kjent med barnets behov og informere om barnehagens 

rutiner og innhold.  

Dag 3-5:  
 Gradvis tar kontaktpersonen over dette med stell, måltid, legging 

og lek sammen med barnet.  

 Foreldre sitter på et sted barnet kan se de mens barnet er 

sammen med kontaktpersonen.  

 Barnet velger selv når det har behov for å gå bort til foreldrene, 

og vi vil ikke at foreldrene følger etter barnet. Kontaktpersonen 

følger etter barnet.  
 Foreldre og kontaktperson /pedagogisk leder har hele tiden 

dialog disse dagene om hva som konkret gjøres, men vi ønsker 

at de er der hele tiden. Når barnet sover kan foreldre sitte på 

personalrommet.  
 Den siste dagen prøver vi at kontaktpersonen tar opp barnet og 

er litt sammen før vi kontakter foreldre. Det vil si foreldre er litt 

borte fra avdelingen den siste dagen.  

De første ukene:  
Om dere har mulighet anbefaler vi å gi barna litt kortere dager den 

første tiden. Tilvenningsperioden er preget av mange nye inntrykk og 

nye relasjoner som gjør at barna kan blir ekstra slitne. Når tilknytningen 

er etablert, skal kontaktpersonen fungere som en trygg base for barnet.  

 

Barnet kan få en reaksjon to - tre uker etter oppstart når de forstår at 

HER skal de faktisk være.  
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Det er viktig at du alltid sier ifra til barnet om at du går, og ikke drar 

avskjeden ut for lenge. På denne måten får barnet tillit til deg. Barnet 

vet at du går, men også at du kommer tilbake. Det skaper 

forutsigbarhet for barnet. At barnet ser at foreldrene er trygge på de 

voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene 

forlater barnehagen.  

 

Kontaktpersonen vil bekrefte barnets følelser og trøste barnet, og 

fortelle at du kommer tilbake. Barnehagen sender gjerne en 

tekstmelding til deg om hvordan det går. Du kan også gjerne ringe 

eller sende tekstmelding og spørre hvordan det går hvis du er urolig.  

 

At barnet gråter når du henter det kan bety at de ikke er helt trygge i 

barnehagen enda. Husk at å etablere trygghet tar tid. De kan holde 

på følelsene sine til du kommer. Det kan være triste følelser, men også 

glede.  

 

Det kan være lurt å legge opp til rolige ettermiddager hjemme i 

tilvenningsuken og den første tiden etter barnehagestart. Tiden vi 

investerer med barnet i denne fasen kan ha stor betydning for barnet 

videre i barnehagen.  
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Praktiske opplysninger 

Åpningstid: 
Barnehagens åpningstid er fra klokken 7.00 – 16.30.  

 

Mykid: 

Barnehagen benytter en digital kommunikasjonskanal som heter Mykid. 

Barnehagen legger deg til systemet og du kan logge inn på 

www.mykid.no med det nummeret du er lagt til med. Du må lage nytt 

passord ved første gangs innlogging. Personalet vil veilede deg videre 

med Mykid.  

 

Klær, leker og andre eiendeler: 

Barna må ha med seg nok tøy i barnehagen. Det bør alltid være et 

eller to skift rent tøy i skapet i fingarderoben. Været skifter raskt, så det 

beste er at regntøy og støvler er tilgjengelige hver dag. Det er lett at 

klær forsvinner med mange barn i samme garderobe. For å finne disse 

igjen må dere merke eller skrive navn i barnas klær.  

 

Bleier: 

Dere har med bleier selv. Vi har skap på hvert bad hvor barna deres 

har hver sin hylle til bleier. Vi sender ut melding når det begynner å 

minke.   

 

Mat og måltider: 

Vi serverer frokost, lunsj og fruktmåltid i barnehagen. Vi har fokus på 

smartmat som innebærer valg av sunne og gode råvarer og serverer 

frukt og grønt til hvert måltid. Det vil også bli servert et varmmåltid i løp 

av uka.   

 

Frokosten servers fra kl.07-08.30. Her får barna tilbud om havregrøt to-

tre ganger i uken og brødmat de andre dagene.  

 

Soving: 
Vi har et nytt soveskur utenfor småbarnsavdelingene som benyttes til 

soving. Her har vi alltid en sovevakt som passer på barna mens de 

sover. Vi har noen vogner til disposisjon, men dere kan også gjerne ta 

med egen vogn. Ofte er det trygt og godt for barna å sove i egen 

vogn. Disse blir stående innelåst i vognskuret på kvelder og helger om 

dere ikke ønsker å ta den med hjem. Barnehagen har også noen 

dyner/puter til å ha i vognene, men det er en stor fordel om dere har 

med egne vår/vinterposer. Dyner/vognposer blir oppbevart inne når 

barnet ikke sover.  

 

Ferie: 

Vedtektene våre sier at barna må ha til sammen fem uker ferie i løpet 

av et barnehageår og at tre av dem må være sammenhengende 

http://www.mykid.no/
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ferieuker i skolens sommerferie. Denne vil variere, men er som regel 

rundt 20.juni til 15.august.  

 

Planleggingsdager: 

Det er 5 planleggingsdager i løpet av det barnehageår. Disse dagene 

er barnehagen stengt. Når disse dagene er fremkommer på barnets 

Mykid profil og barnehagens hjemmmeside  

https://fus.no/eivindsholen. Her finner dere både vedtekter og 

barnehagens årsplan. 

 

Telefonnummer og epostadresse til administrasjonen:  

 

Silje Aase, daglig leder 

dl.eivindsholen@bhg.no  

Mobil: 97595875 

 

Gerd Marie Støle, nestleder 

gerdmarie.stolen@bhg.no  

  

 

Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med dere og håper dere vil 

trives hos oss. Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Kom gjerne 

med innspill og ønsker for hvordan vi kan gjøre barnehagehverdagen 

bedre for barnet og dere.  
Vi ønsker alle lykke til med oppstarten!  
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