
   

           
 

 

 

 
 
 

VELKOMMEN TIL VÅGSBYGD FUS 
BARNEHAGE AS 

 

 
 

“Sammen gir vi barndommen verdi; 
Lek og glede, 

hverdagsmagi og  
vennegaranti” 

 
 
 
 

I Vågsbygd FUS barnehage skal barn og foreldre bli møtt av voksne som er 
glødende, skapende og tilstedeværende! 

 
 



Tilvenning for barn over 3 år 

 
For barn over tre år har vi tilvenning fra 1-3 dager etter barnets behov og avtale med foreldrene. Vi 
ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på avdelingen, for å bli kjent med de andre 
barna, rutiner og personalet. 
 
Kontaktperson 
I tilvenningsperioden får dere en kontaktperson og forholde dere til. Kontaktpersonen er aktivt 
tilstede i ditt barns hverdag. Det kan være godt å ha en voksen man kan være fortrolig med når det er 
mye nytt å forholde seg til. 
  
Kontaktpersonens oppgaver vil være å: 

 Vise rundt i barnehagen 

 Presentere de andre ansatte på avdelingen 

 Tilbringe tid og bli kjent med barnet og foreldre 

 Snakke med foreldre om barnehagens innhold, svare på spørsmål, gi råd og veiledning 

 Hjelpe barnet inn i samspill og lek med andre barn 

 Sitte ved samme bord å spise 

 Lære barnet rutiner og regler etter hvert som de dukker opp 

 Avgjøre sammen med foreldre når de kan gå, og når de kan komme tilbake 
 
Første dag 
Den første dagen bør dere holde dere nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. For å få en god 
tilvenning er det viktig at dere er aktivt med på å introdusere det nye miljøet. Dere steller barnet, er i 
rommet under lek etc.  
 
Andre dag 
Personalet overtar mer av ansvaret for ditt barn, men fremdeles er du/dere med ved stell, lek etc. Etter 
avtale med barnet, bør dere forsøke å forlate barnet en stund.  
 
Tredje dag 
Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom dere og personalet. Vi tar da utgangspunkt i hvilken 
grad barnet er tilvendt etter de to første dagene. 
 
Hvordan ta avskjed med barnet 
Si fra til barnet ditt når du skal gå. Barnet ditt kan bli usikkert dersom du ”sniker” deg ut. Det er viktig 
at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier ifra, at dere virkelig går når dere sier det, og at 
dere kommer tilbake etter en viss tid. Viser dere usikkerhet, blir barnet usikkert. 
Dere vil kunne oppleve at barnet gråter ved avskjeden. Det kan være vanskelig for både dere og barnet 
å ta avskjed i begynnelsen. Vår erfaring tilsier i midlertidig at gråten stilner like etter at dere er ute av 
syne. Ring oss gjerne etter at dere har gått dersom du lurer på hvordan det går med barnet ditt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vårt pedagogisk verktøy og utgangspunkt for tilvenningsperioden:  
 
 

 
 
 
 

Klær 

Ha alltid to sett med klesskift i barnehagen og tilpass dette etter årstiden. Det er foreldrenes ansvar å 
ta med skittent og vått tøy hjem til vask og passe på at det er nok tøyskift til barnet. 
 
Her er en liste med klær og fottøy barna trenger i barnehagen: 

 Ekstra undertøy 

 Ekstra sokker 

 Ekstra bukser 

 Ekstra genser 

 Parkdress 

 Regntøy 

 Gummistøvler  
Tøfler/innesko 

 Tykk genser (høst, vinter) 

 Ullbukser (høst, vinter) 

 Ullsokker (høst, vinter) 

 Ekstra stillongs (høst, vinter) 

 Gode vintersko til både våte og kalde dager 

 Ekstra lue 

 Ekstra votter 
 

 

Merking av barnets eiendeler 
Alle klær fra innerst til ytterst skal være merket. Umerket tøy uten eier som blir liggende i barnehagen 
vil etter en tid bli gitt bort.  
Andre eiendeler skal også merkes (matpakke, drikkeflaske, smokker, bleier, våtservietter etc.) 
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Bleieskift 
Dere må ha med bleier, våtservietter og eventuelt salve hvis barnet ditt bruker bleie. Vi ønsker ikke 
Up & Go bleier. 
 

Soving 
Barn som trenger søvn, sover i egen seng. Det er viktig at dyner, poser etc. tilpasses vær og årstid. 
Soving i barnehagen skjer hovedsaklig rundt tolvtiden. Vi anbefaler dere å vende barnet til denne 
rutinen før oppstart. Vi vil likevel prøve å imøtekomme den enkeltes behov.  
 

Overgang fra liten til stor avdeling 

Når barna er ca 3 år bytter de fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Avdelingene for de eldste 
barna er i 2. etasje.  
Vi understreker at vi skal forberede barna godt på dette, og gjøre overgangen så smidig som mulig. 
Det vil være kjente voksne rundt barna, barnehagen er i hverdagen ikke større enn at de fleste som 
jobber her er kjent for barna ;) 
Bytte fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling er ofte en overgang for barn og foreldre, med litt 
større gruppe og fire voksne. Men likevel går dette bra etter hvert som barnet blir kjent. Dere som 
foreldre må spørre dersom dere lurer på noe, og be om en prat dersom dere føler dere utrygge på egne 
eller barnets vegne.  
 
 

Telefonnummer til avdelingene:  
 
Furukollen: 95 42 87 30 
Bjørnehola: 91 91 50 43 
Trollsåsen: 97 00 68 77 
Timlingen: 41 55 04 40 
Savmyra: 41 57 17 33 
Halvveisodden: 91 58 75 52 
Kronmarka: 95 42 87 63 
Melkemyra: 90 53 77 45 
Bispelona: 95 48 34 13 
Kjoseneven: 91 79 74 48 
 

Ta gjerne kontakt med avdelingspersonalet dersom dere har spørsmål vedrørende tilvenningen. Vi 
håper at dere i den første tiden viser romslighet og tålmodighet. Vi er her for å være en støtte for dere, 
og er svært opptatte av at barna trives og er trygge. 
Vi ser frem til å bli kjent med barnet deres og dere.  
 
Med vennlig hilsen     
Gudrun Svensson 
Daglig leder 
Vågsbygd Fus barnehage AS    


