
   

 
 

 

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! 



 
 
 
 

Vårt pedagogiske verktøy og utgangspunkt for tilvenningsperioden:  

 

 
 

Tilvenning i barnehagen for barn under 3 år: Oppstart og 
tilvenning inspirert av Jåttåmodellen  
 
For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv 
tilvenning, inspirert av Jåttåmodellen som er utviklet i Stavanger. Modellen er basert på 
kunnskap av hva små barn trenger for å være trygge og trives. Vi bygger vår praksis på nyere 
forskning og tilknytningsteorier.  
Modellen brukes for barna under tre år som begynner i starten av barnehageåret. For disse 
barna er det viktig å sette av fem dager til oppstarten.  
 
Barnehageplassen tildeles 15.08 og varer til 14.08 det året barnet begynner på skolen.  Vi kan 
dessverre ikke ha lik oppstartdato på alle nye barn, men bestreber at alle skal få oppstart i 
løpet av første uken.  
Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere 
erfaring, samt hvordan de blir møtt av personalet i barnehagen.  
 
Å ha med noen kjente ting til barnehagen gjør ofte oppstarten bedre for barnet. Derfor kan 
det være godt for barnet om dere tar med bilder av familien og det som er trygt for barnet.  
F.eks. kosefille eller kosedyr. 
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Noen ønsker at begge foreldrene er med i oppstarten samtidig. Dersom dette er et ønske må 
dere kontakte oss først. På enkelte avdelinger kan dette føre til at det blir mange voksne, noe 
som igjen kan gjøre de andre barna på avdelingen utrygge. Målsetting vår er at oppstarten i 
barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner.  
 

 
Slik gjør vi det i Vågsbygd FUS barnehage for barna under 3 år: 
 

 Foreldremøte for nye foreldre før sommerferien 

 Ved oppstart er foreldre (eller annen omsorgsperson) til stede sammen med barnet i 
fem dager. 

 Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvaret for 
barnet i lek, stell og måltid. 

 Personalet er i nærheten og nærmer barnet gradvis. 

 Oppstartsamtale med pedagog 
 

De første dagene: 
Klokkeslett er kun veiledende, og avtales nærmere med primærkontakt. 
Dag 1: kl. 09.30 -12/13.00. Ikke sove i bhg 
Dag 2: kl. 08.30/9.00 -14.00 
Dag 3: kl. 08.30/9.00 -14.00 
Dag 4: kl. 08.00- 15.00 (eller etter avtale) 
Dag 5: kl. 08.00-15.00 (eller etter avtale) 
 
Dag 1  

 Når dere kommer i barnehagen, vil dere bli tatt imot av en av personalet på avdelingen.  
En av personalet har som oppgave å ta seg ekstra godt av og bli kjent med barnet før de 
andre, slik at barnet blir trygt og kan oppnå tilknytning til denne. Når behovet for 
tilknytning er dekket, kan barnet går videre i utforskning og lek. Det er imidlertid 
svært viktig på sikt at barnet blir kjent med flere voksne, slik at det ikke blir så sårbart 
dersom primærkontakten er borte fra jobb.  
Vi bruker trygghetssirkelen i dette arbeidet. 
 

 Ta med:  
o Tøfler 
o Klesskift 
o Sutt, kosefille eller kosedyr 
o Bilder av foreldre/ foresatte, andre i familien, venner, huset eller noe annet som 

betyr mye for barnet. Dere vil få utdelt tegning av et hus hvor dere skal lime 
disse på. Dette huset kan være til god hjelp for barna når de blir lei seg og 
savner mamma og pappa. Dette kan hjelpe dem med å holde minnet om dere 
når de opplever at dere ikke er til stede. 

 
 
 
 
 
 



Dag 1-3: 
 

 Foreldre/ foresatte: 
o Har hovedansvar for barnet 
o Være tilgjengelig og i nærheten av barnet hele tiden. Dette gjelder også for barn 

som blir for kjent i barnehagen. 
o Deltar aktivt i barnehagehverdagen. 
o Stelle barnet, sitte sammen med barnet under måltidet, aktiviteter og lek. 
o Får informasjon om hvordan dagsrytmen i barnehagen fungerer. 
o Blir kjent med personalet samt noen av de andre foreldrene og barna. 

 

 Kontaktperson/Ansatt: 
o Være i nærheten for å bli kjent med barnet og få muligheten til å observere 

barnets vaner og måte å kommunisere på. Denne informasjonen vil senere 
bidra til å gjøre barnets hverdager i barnehagen bedre. 

o Bli kjent med barnets behov og informere foreldre om barnehagens rutiner og 
innhold. Det vil også være en oppstartsamtale mellom foreldre og pedagogisk 
leder. 
 

Dag 4 – 5: 

 Foreldre/ foresatte forlater barnet en liten stund slik at barnet kan være alene sammen 
med kontaktperson i barnehagen. Det avtales hvor lenge en skal være borte, men vær 
alltid lett tilgjengelig. 

 
De første ukene: 

 Hent barna tidlig, slik at barnet ikke får så lange dager. Dette er til beste for barnet.  

 Merk at barnet kan få en reaksjon etter to, tre uker etter oppstart når de forstår at HER 
skal de faktisk være. Dette går imidlertid fort over.  

 Det er viktig at du alltid sier fra til barnet når du drar, og ikke trekker ut avskjeden for 
lenge. Virker du trygg og forutsigbar vil barnet blir trygt. På denne måten får barnet 
tillit til deg. Barnet vet du går, men også at du kommer tilbake. Dette skaper 
forutsigbarhet for barnet. At barnet ser at foreldrene er trygge på personalet i 
barnehagen kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen. 

 De ansatte vil bekrefte barnets følelser, trøste de som har behov for det, og fortelle at 
du kommer tilbake. Du kan gjerne ringe avdelingen å høre hvordan det går dersom du 
er usikker.  

 Mange inntrykk skal bearbeides for barna. Enkelte barn sover kanskje urolig om 
natten, eller mer enn de pleier. Noen endrer spisevaner og noen får kanskje vondt i 
magen. Dette er barnets måte å si at det skjer noe nytt i hverdagen deres på. Vanligvis 
går dette fort over. Noen barn i vil ha behov for lengre tid i oppstartsfasen, mens andre 
bruker kortere tid. 

 Oppstarten er ofte kort og hektisk. De ansatte skal lære mange nye barn og foreldre å 
kjenne på kort tid. Det kan være mye informasjon å fordøye på kort tid både for barn, 
foreldre og personalet. Vi har i tillegg de andre barna vi skal ta oss av. Vi håper på 
forståelse for dette, slik at perioden blir positiv for alle parter.  
Det kan være lurt å legge opp til rolige ettermiddager hjemme uten aktiviteter i 
oppstartsfasen. Investering i tid og gode relasjoner med nye barn og foreldre vil ha en 
positiv ringvirkning for barnet både i forhold til læring og utvikling, og ikke minst for 
det videre foreldresamarbeidet. Dette vil føre til økt kvalitet på tilbudet for barnet. 



Klær 
Ha alltid to sett med klesskift i barnehagen og tilpass dette etter årstiden. For barn som 
nettopp er blitt tørre kan det være lurt å ha flere truser og bukser liggende i barnehagen. 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 vi mener barna trenger for å tilbringe hele dager 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 kalde dager 

 Vintersko som tåler vann til mildere 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.) 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Dersom det 
er noe som er utfordrende for dere å få til, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi finner alltid en 
løsning.  
Ser frem til å bli kjent med barnet deres og dere.  
 
Med vennlig hilsen     
Linn H. Larsen 
Daglig leder 
Vågsbygd Fus barnehage AS    


