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Er du på jobb hos oss i Alvehetta FUS barnehage?  

  

Da vil vi at du skal lese og memorere dette slik at vårt barnesyn vil tas med ut i praksis 

En grei huske regel er: vær mot barna slik du ville vært mot en vokse.  

Hos oss behandler vi barna med respekt. Dvs at vi snakker med og til dem på en fin, rolig og tydelig 

måte. Vi kjefter ikke eller skriker til barna. Har et barn gjort noe som er galt, skal du vise barnet hva 

som kan gjøres istedenfor. Vi veileder dem og gir de nyttige tips og løsninger som de kan dra nytte 

av.  

Vi straffer ikke barn. Ingen barn skal sitte alene og tenke på hva de gjorde galt. Trenger et barn en 

pause pga sinneutbrudd eller lignende, ta det til side og sett deg sammen med barnet. Vil ikke barnet 

ha deg nær seg, så gi beskjed om at du er rett ved og kan hjelpe når barnet har fått roet seg.  

Vi drar ikke i eller rister barna. Vi utøver ingen form for vold eller maktbruk. 

Vi krenker ikke barn. Vi lar de få eie følelsene sine. Anerkjenn og vis forståelse. Tilby trøst til barn 

som gråter/lei seg/sint. Vær nysgjerrig og prøv å finn ut hva som har skjedd. Men dersom en følelse 

fører til handling som ikke er grei, så hjelp barnet med alternativer. For eksempel sint? Ikke 

slå/dytte/bite, men kanskje trampe i gulvet? Trekker et barn seg bort fra de andre, vær nysgjerrig og 

prøv å finne ut hva som kan ha skjedd.  

Vi tvinger ikke eller truer barna. Vi prøver alltid å få de til å samarbeide isteden. Vi er bestemte og 

tydelige og forbereder de godt på hva som skal skje og hva som forventes av dem. Gjør aktiviteten 

attraktiv og leken. Vær kreativ og tålmodig.  

Barna velger selv når de er mette. Ingen kan kjenne på metthetsfølelsen for andre. Skorper stresser 

vi ikke med, men gjør den evt litt god med litt ekstra pålegg på?  Det er sjelden voksne ikke spiser 

skorpen sin, så det ordner seg etter hvert;) 

Barna skal hjelpe til med å rydde og gjennomføre aktiviteter. Vi trener også på selvstendighet med 

tanke på påkledning. Vil ikke et barn, så hjelp til litt, men still noen krav også. Er du i tvil så spør en 

fast om gode ideer for enkeltbarn. Kanskje barnet er helt i startfasen, selv om du tenker at dette 

burde vært en enkel sak. 

Vi ønsker at personalet leker og har det gøy sammen med barna. Det er barna som skal være i 

fokus. Privat snakk tas i pausen. Spre dere utover og ha god oversikt og se alle barna. 

Kjempe gøy dersom du finner på noe magisk eller spennende som fenger barna 

Husk at barn leser oss godt. Tenk derfor over hva slags signaler du sender med kroppsspråket ditt.  

 

 

   Lykke til, og vi ser frem til å se deg i action 
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