En god start i Hornienga FUS barnehage
Bli kjent dager før oppstart
 Foreldremøte for nye barn
 Hilse på barnehagen etter avtale
 Leke på utelekeplassen i
barnehagen om ettermiddagene
og i helgene

Noe kjent hjemmefra
 En bamse, leke,
smokk
 Bilder av familie,
huset eller kjæledyr

Sett av nok tid til
Kontaktperson
tilvenningsperioden
 Sett av nok dager
 Barna får en kontaktperson den
første tiden i barnehagen
 Eksempel:
De to første dagene er
 Snakk om rutiner hjemme, om
korte, 2 timer
hvilke sanger som dere synger, når
Den tredje dagen er litt
bamsen skal bli med osv
lenger og mamma og
 Med kontaktpersonen kan du
pappa kan gå ut fra
avtale når du bringer og henter
basen men være
barnet i starten, hvor tilgjengelig
tilgjengelig og barnet kan
du er på jobben og andre avtaler
sove i barnehagen.
Fjerde dagen blir en
vanlig barnehagedag
Kortere dager i starten
pga. alle nye inntrykk
Foreldrene skal være lett
tilgjengelige på telefon
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Levering
De ansatte har et vaktsystem
pga. lang åpningstid
Avtal med kontaktpersonen
om hvordan og når barnet
blir levert hvis dere ønsker at
kontaktpersonen skal ta imot
barnet den første tiden i bhg
Når tilvenningstiden er over
blir barnet tryggere og kan
bli levert til alle voksne eller
blir satt opp i en stol, eller på
gulvet for å begynne å leke
Husk å vise trygghet for
barnet og at barnehagen er
et godt sted å være.






Henting
Det er fint for oss i
starten å vite når du
henter barnet
Barnet skal forstå at du
er der for å hente barnet
Barnet bør få avsluttet
sin lek dersom det er
mulig
Etter en lang dag i bhg
trenger barnet deg når
dere kommer hjem. Sitt
og lek gjerne sammen
med barnet en liten
stund










Avskjeden
Viktig å ha et bevisst
forhold til avskjeden
Barn er ekspert på å lese
kroppsspråk og blir påvirket
om du utstråler trygghet
eller utrygghet
Foreldre og barnehage har
sammen et ansvaret og
hjelpe barnet gjennom
avskjeden og signalisere at
alt er ok
Kos, Vink til barnet, smil og
gå ut
Viktig at barnet ser at du
går ut
Føler du deg bekymret,
ring og prate med
kontaktpersonen om
hvordan det går










God kommunikasjon
Vi ønsker en åpen og god
kommunikasjon mellom hjem
og barnehage slik at barnet
trivs best mulig i barnehagen
Det er viktig å skape likheter
mellom det barnet gjør
hjemme og det som blir gjort i
barnehagen
Blir dere bekymret og lurer på
hvordan barnet har det i
barnehagen så ta en telefon og
spør eller noter dere saker
dere ønsker å ta opp og avtale
et møte
Prøv å unngå å at opp
bekymringer om barnet eller
barnehagen ovenfor barnet
Vi vil at foreldrene setter seg
godt inn i barnehagens
brosjyrer eller andre skriv fra
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 Stikk ikke innom
barnehagen og vis deg. Det
kan gjøre barnet usikkert

oss som beskriver
forventninger til hverandre

