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Her kommer første informasjonsskriv 

fra oss her i Eivindsholen. Vi har 

samlet det viktigste i forhold til hvordan 

tilvenningen skal forgå for å sikre en 

god oppstart og trygge relasjoner 

mellom barn-voksen. Dere foreldre er 

eksperter på deres barn og er det 

viktigste bindeleddet i den nye 

relasjonen som barnet skal bygge til 

sin kontaktperson her i barnehagen.  

Under normale omstendigheter ville vi 

invitert til flere besøksdager for nye 

barn i mai/juni for å bli bedre kjent og 

gi dere ett bilde av hverdagen her i 

barnehagen. Dette kan dessverre ikke 

gjennomføres i år.  

Men det vi kan og vil gjøre er å invitere 

dere foreldre hit til barnehagen til ett 

foreldremøte 10. juni. Vi vil ha en felles 

del hvor vi sier litt om barnehagens 

satsing, hva vi står for og hva dere kan 

forvente i årene som kommer.  

I tillegg vil dere få en oversikt over 

gruppen ditt barn skal gå på, og møte 

pedagogisk leder. Dere vil også få en 

liten omvisning. Her vil det være gode 

muligheter for å stille spørsmål og 

treffe andre foreldre på samme 

gruppen. Møtet vil bli gjennomført på 

en forsvarlig måte i forhold til 

smittevern.  

For at vi skal gjennomføre 

foreldremøte her i barnehagen må vi 

dele møte i to puljer. Vi har satt opp 

tidspunkt kl.17.30-18.30 og kl.18.30-

19.30. Dere sender mail til 

dl.eivindsholen@bhg.no for påmelding, 

og tidspunktet dere ønsker. 

NB! En foreldre fra hver husstand.    

Vi gleder oss til å bli kjent.  

Mvh Silje Aase og Gerd Marie Støle, 

Daglig leder og nesteleder i 

Eivindsholen Barnehage
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Dere har fått barnehageplass her hos 

oss, vi gratulerer og takker ydmykt for 

tilliten!  

For noen av dere er det første barnet 

og dere sitter naturlig nok med 1000 

tanker og spørsmål. For andre er det 

barn nummer 2 eller 3 og dere kjenner 

godt til barnehagen og personalet her. 

Vi vil gjøre vårt ytterste for å gi dere all 

nødvendig informasjon ut over våren 

og begynner her med ett lite 

informasjonsskriv om oss og hvordan 

vi praktiserer tilvenning.  

Her i Eivindsholen har vi fokus på å 

levere ett tilbud preget av høy kvalitet. 

Vi har en meget kompetent og 

brennende engasjert personalgruppe, 

vi strekker oss langt og setter barna 

først, alltid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her i Eivindsholen gikk vi for en del år 

siden over til en mer foreldreaktiv 

tilvenning for å gi barna den beste 

starten på årene her hos oss. Vi så 

allerede etter første året stor effekt, 

barna knyttet relasjoner lettere til 

personalet i barnehagen mens 

foreldrene var tilstede. De opplevde 

større trygghet og fant seg fortere til 

rette. I denne perioden er det dere 

foreldre som er ekspertene mens vi er 

«lærlinger». Dere kjenner barnet best 

og gir oss all den informasjonen vi 

trenger i forhold til ditt barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oppstart i barnehagen er en stor 

omveltning både for barn og foreldre. 

For å kunne gjøre overgangen fra hjem 

til barnehage best mulig har vi her i 

Eivindsholen valgt metoden 

foreldreaktiv tilvenning. Det innebærer 

at vi bruker 5 hele dager på tilvenning 

og dere foreldre er aktive deltakere. 

Det trygger barnet samtidig som vi får 

en unik mulighet for å lære ditt barn å 

kjenne med mor eller far tilstede. Dere 

kjenner barnet best og vet akkurat hva 

som trygger barnet mest i ulike 

situasjoner. 

Som pedagogisk verktøy bruker vi 

trygghetsirkelen. Trygghetssirkelen 

handler om å følge barnet gjennom 

dagens opplevelser, ved å støtte, 

anerkjenne 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 vi i personalet skal få tid til 

å skape en trygg havn for ditt barn. 

Dette gjøres på best mulig måte 

sammen med dere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når et barn er i lek eller utforskning 

sender mor eller far et smil og et blikk 

som sier «jeg ser deg, fortsett». Mor 

eller far fungerer som en trygg base 

barnet kan henvende seg til. 

(Abrahamsen 1997)  

Når barn og foreldre møter 

barnehagen sammen vil trolig 

overgangen bli lettere for barnet. 

Denne støtten fra mor og far er en 

forutsetning for at barn skal kunne 

utforske og leke, og det er derfor vi i 

Eivindsholen FUS barnehage ønsker 

foreldreaktiv tilvenning.  

Gjennom tilvenningen er det viktig at 

du som forelder er tilstedeværende for 

barnet hele tiden. Det innebærer at du 

som forelder er tilstede og tilgjengelig 

for barnet hele tiden. Det innebærer at 

det er du som leker, gir barnet mat, 

steller og legger barnet ditt. Det er dere 

som er eksperter på ditt barn. Våre 

ansatte skal «gå i lære» hos dere, 

nærme oss barnet gradvis og bli kjent 

med barnet gjennom lek.  

Vårt ønske for dere foreldre er at dere 

skal være trygge og ta dere godt til 

rette i barnehagens omgivelser. Deres 

trygghet vil smitte over på barnet og gi 

et godt grunnlag for oppstarten til 

barnet.  

 

 

 

 

 

 

 

FORELDREAKTIV TILVENNING  



 

 

Før foreldremøtet vil en av 

pedagogene på din avdeling ta kontakt 

for å sette opp tid for startsamtale.  

 

 

DAG 1(KL.9-11) TIL 3, KL 9.00-13.00   

 Du og barnet ditt blir møtt av 

barnets kontaktperson. Dere 

kommer etter hvert inn på 

avdelingen barnet hører til og 

treffer de andre barna og 

personalet på gruppa. I tillegg vil 

det være flere barn med foreldre 

som også har tilvenning.  

 

DAG 4 OG 5:  

 Etter hvert som barnet begynner 

å bli kjent, tar kontaktpersonen 

mer ansvar i forhold til barnet. 

Det er viktig at dette blir gjort i 

barnets tempo, og er dermed 

ikke så lett å planlegge. Kanskje 

barnet synes det er greit at 

kontaktpersonen legger barnet, 

kanskje ikke. Dere avtaler også 

når foreldre skal trekke seg litt 

unna en liten perioden. Dette er 

noe dere blir enige om med 

kontaktpersonene. Husk at du 

alltid må være tilgjengelig slik at 

barnehagen kan kontakte deg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Å TA AVSKJED MED BARNET  

Tanken på å forlate barnet kan 

oppleves som vanskelig og tøft. 

Mange foreldre gruer seg til en 

hverdag der de ikke kan være 

tilgjengelige for barnet sitt, og dette 

er helt naturlig å kjenne på. Dere 

skal vite at personalet i barnehagen 

gjør sitt ytterste for at overgangen 

for deg og ditt barn skal gå på best 

mulig måte. Husk at vi er 

tilgjengelige på telefon, hvis du 

lurer på hvordan det går. Snakk 

gjerne med kontaktpersonen din 

eller pedagogisk leder hvis du 

kjenner det blir en vanskelig 

overgang for deg, vi er her for å 

veilede og støtte.  

ELLERS HAR VI NOEN GODE 

RÅD SOM ER VIKTIGE FOR Å FÅ 

EN GOD LEVERING OG 

AVSKJED:  

 Forbered barnet ditt, snakk om 

at dere skal i barnehagen, og at 

mamma og pappa skal på jobb. 

Vis gjerne bilder av personalet 

og snakk om oss hjemme. 

 Sett ord på barnets følelser i 

leveringen, gleder barnet seg? 

 Er barnet lei seg eller engstelig? 

Forklar at du forstår at de er 

engstelige/triste, men vær 

tydelig på at det kommer til å gå 

fint og at kontaktpersonen skal 

passe godt på. 

 Når du signaliserer trygghet, vil 

barnet oppleve situasjonen 

tryggere. Vær bevisst på 

kroppsspråket ditt. Lever barnet 

fysisk til kontaktpersonen din og 

signaliser etter beste evne at 

dette går fint.  

PLAN FOR TILVENNING 



 Gi tydelig beskjed til barnet ditt 

når du skal gå. IKKE snik deg 

ut! Dette skaper mistillit i 

barnets relasjon til deg, og er 

meget forvirrende for barnet ditt. 

 Ikke dra ut tiden. Når du har 

sagt du skal gå, går du. Hvis du 

drar ut tiden sender du 

feilsignaler til barnet ditt, og 

barnet blir enda mer usikker på 

situasjonen.  

FORVENTNINGER TIL 

FORELDRE UNDER 

TILVENNING:  

 Det forventes at foreldre 

deltar aktivt i barnets lek, 

måltid og stell i 

tilvenningsperioden og blir 

kjent med barnehagens 

rutiner.  

 Når barnet ditt sover er det 

viktig at du er tilgjengelig om 

han eller hun skal våkne 

uventet. I sovetiden vil det 

være mulighet for å trekke 

seg tilbake på basen og bli 

kjent med de andre 

foreldrene.  

 Mobilbruk er ikke lov i 

barnehagen, respekter 

barnets personvern. Venter 

du en viktig samtale, avtal 

med personalet.  

 Ingen tobakk er tillatt 

innenfor barnehagens 

område.  

 Personalet har taushetsplikt i 

henhold til Barnehageloven 

§ 20 og vi oppfordrer dere 

foreldre til å opprettholde 

dette dere også. Del ikke 

informasjon om andre barn 

eller foreldre til 

utenforstående.  

 

HVA TRENGER DERE AV UTSTYR – 

HUSKELISTE  

Uteklær og sko er avhengig av årstid.  

Regntøyet kan godt henge i 

barnehagen året rundt.  

Hver fredag tar dere alt yttertøy i 

grovgarderoben med hjem. 

 Minimum to «topp til tå» skift 

liggende i skapet  

 Innesko/tøfler  

 Regntøy og støvler  

 Regnvotter  

 Bomulls votter/tynne votter 

 Joggesko  

 Tutt og kos  

 Vogn med myggnett og 

regntrekk  

 (tynn pose på vår/sommer og 

vinterpose når det er kaldt)  

 Tynn lue/pannebånd  

 Tynn fleecen  

 Vinter: vinterdress, ull, tykk 

fleece, ullsokker til soving, 

varme sko, varm lue og varme 

votter.  

Vi gir beskjed når det er på tide å ta 

med varmere klær og sko, og når 

posen i vogna bør byttes ut pga 

temperaturen. Dersom klær/sko har 

blitt for lite/ødelagt, gir vi også 

beskjed. 

Husk å merke ALT med barnets 

navn! 

 

 

 

 

 

 



 

 

De første 6 årene av et menneskes liv 

kalles «Gullårene». Hjernen suger til 

seg informasjon og inntrykk og formes 

av opplevelser og erfaringer.  

Alle erfaringer vi gjør oss setter spor 

og bidrar til utvikling. Med stor grad av 

respekt og ydmykhet skreddersyr vi 

etter beste evne, en 

barnehagehverdag som er tilpasset 

hvert enkelt barn.  

Vi vet ikke hvilken verden som venter 

våre barn, men vi kan mye om barns 

utvikling. Denne kunnskapen vil vi 

bruke for å gi ditt barn det beste 

utgangspunktet for resten av livet. 

Vi har fokus på kvalitet i hvert møte 

med barn. Vi streber etter en 

voksenrolle som er aktivt tilstede og 

brennende opptatt av det hva som er 

det beste for barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi legger til rette for at barna får 

påvirke og medvirke i egen hverdag 

med utgangspunkt i alder.  

For våre yngste barn vil de innebære 

at vi er lydhøre og observante i forhold 

til behov og ønsker.  

Vi har stort fokus på språk og barnas 

språkutvikling fordi vi vet at dette er 

avgjørende videre i livet.  

Dette er bare en liten, men viktig 

oppsummering av det vi mener er det 

viktigste i vår jobb. Mer utfyllende 

informasjon om vårt fokus og 

målrettede arbeid finner du i 

barnehagens årsplan. Den finner du på 

https://fus.no/eivindsholen.  

Vi anbefaler dere å følge oss på 

Facebook, her legger vi jevnlig ut små 

øyeblikk inn på det vi jobber med.  

Vi gleder oss stort til å bli kjent med 

dere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGST AV ALT I VÅR BARNEHAGE 



                                                                                          

«VI JOBBER FOR BARNA SOM 

ER I VÅRT HUS, OG VIL DET 

SKAL VÆRE GODE 

MEDMENNESKER SOM GÅR UT 

FRA EIVINDSHOLEN 

BARNEHAGE FUS. MED HØY 

KOMPETANSE, HUMOR OG 

LATTER VIL VI BYGGE GODE 

VERDIER SAMME MED DIN SØNN 

ELLER DATTER» 
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Kontaktinformasjon 

Eivindsholen FUS barnehage 

Eivindsholen 15  

4345 Bryne  

 

E-post: dl.eivindsholen@bhg.no 

Tlf: 97595875 

Åpningstid: kl.7.00-16.30 
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