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2



Tilvenning av nye barn:
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Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for 
at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. Vi sender 
ut et velkomstbrev til foreldre før barnet starter, hvor det står 
litt informasjon om hvordan tilvenningen skal skje. 
Barnehagens ansvar er å tilpasse rutiner og organisere tid og 
rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og 
knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner 
i barnehagen vil det ha en fast tilknytningsperson som følger 
barnet gjennom den første perioden. Dette for å sikre at barnet 
får en mulighet til trygg tilknytning til i alle fall en voksen i 
barnehagen, og tilknytningspersonen vil også lettere kunne 
tolke og forstå barnets signaler, måte å kommunisere på og 
hvilke behov det trenger. I den første tiden til barnet i 
barnehagen skal personalet sørge for tett oppfølging, slik at 
barnet opplever tilhørighet og trygghet til å utforske, leke og 
lære.



Foreldresamarbeid

• Foreldresamarbeidet skal preges av gode relasjoner, hvor barnets beste er målet. Gjennom samarbeid 

med foreldrene tilrettelegger vi for barnas behov i forhold til søvn, hvile og måltider. Foreldre og 

barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling, og samarbeidet må bygge på 

åpenhet og tillit. Vi har oppstartsamtale med foreldre i løpet av den første måneden til barnet i 

barnehagen. I løpet av barnehageåret har vi to foreldresamtaler, en på høsten og en på våren. Hver 

fredag sender vi ut fredagsbrev med bilder og informasjon om uken som har gått. I den daglige 

kontakten med foreldrene, ved levering og henting, veksles det informasjon som berører barnet, 

foreldrene og barnehagen. Det blir også sendt ut månedsplan i starten av hver måned, så foreldrene skal 

få et innblikk i hva og hvordan vi jobber med de minste i barnehagen. Fredagsbrevene støtter under om 

dette. 
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