
 

 

BARNEHAGESTART OG TILVENNING i Tryllefløyten 
Musikkbarnehage 

 

De første dagene i ny barnehage er en spennende tid for barn og foreldre !     

 I august og september vil vi jobbe med temaet tilvenning og å bli kjent. Målet for denne perioden er 
trygghet og trivsel. Dette er grunnlaget for all videre læring. Barna blir kjent med hverandre og de 
voksne på avdelingen. Vi fokuserer på rutiner og gjentakelse, omsorg og vennskap. Dette er med på å 
skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna.  « Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette 

for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal 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, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til 

å leke, utforske og lære.» Rammeplanen s.33 

Tips til en god barnehagestart: 

1.Start tilvenningen tidlig:                                                                                                                                  
Vi tilbyr en frivillig ordning med en besøksdag i forkant av tilvenningen. Fredag 3.juli 2020 mellom kl 
9.30-10.30 (eller etter avtale), er dere er velkomne til å besøke barnehagen vår, bli kjent med rom, 
stellerom, lukter og leker på avdelingen vår Lirekassen, foreldre og barn sammen. Dere vil bli tatt 
imot av en av oss voksne på Lirekassen. De andre barna og barnehagens voksne er ute. Foreldremøte 
for nye foreldre blir onsdag 17.juni kl. 19.00 

2.Primærkontakt: 

For at overgangen skal bli best mulig vil barnet få tildelt en primærkontakt. Dette er en som har et 
ekstra øye med barnet. Denne personen vil la barnet og foreldre få oppleve trygghet og nærhet. 
Primærkontakten vil møte dere i garderoben de første dagene i tilvennings-perioden. Det er til denne 
personen dere foreldre gir informasjon om rutiner i forhold til mat, soving, stell m.m.   

 
3. Bruk overgangsobjekter: 

Ta med smokke og kos, teppe eller et kosedyr som barna er vant med å bruke hjemme. Vi deler ut 
"Mitt hus" på besøksdagen, det er et ark der dere kan lime på bilder av barnet, den nærmeste 
familien, kjæledyr og ev. ting barnet er interessert i. Dette tas med tilbake første dag i barnehagen 
til høsten, hvor vi laminerer det. Dette familie-huset, sammen med barnets koser, brukes som en 
brobygger mellom heimen og barnehagen for å gjøre overgangen tryggest og best mulig. 



4. Avskjed:                                                                                                                                                 
I starten er det viktig at dere avtaler leveringen med primærkontakten. Det er viktig at dere 
foreldre sier ifra når dere går. Selv om barnet gråter, trenger barnet å få høre at foreldrene skal 
gå, for så å komme tilbake. Når barnet gjentatte ganger opplever at foreldrene kommer (som de 
fortalte), vil dette skape trygghet og tillit i det lange løp. Vink og si ”ha det bra” og gå, -selv om 
barnet gråter. Det kan være vanskelig å ta farvel med barnet, men erfaring viser at en kort avskjed 
er det beste for barnet. Barnet vet at foreldrene går, men også at dere kommer tilbake. Det skaper 
forutsigbarhet for barnet. At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan 
gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen. Hvis du/ dere er usikker på hvordan det 
går, må dere bare ringe oss. Vi sender også oftere bilder eller sms til dere i denne første tiden.  

5. Korte dager 

Vi anbefaler at småbarn har korte dager den første tiden i barnehagen. Å være en lang dag i 
barnehagen med mange voksne og barn kan være krevende for mange småbarn. Mange nye inntrykk 
skal fordøyes, og det er mange nye å bli kjent med. Dette kan gjøre barnet ekstra trøtt og sliten 
tidligere enn vanlig. Alle barna takler tilvenningen ulikt. Noen trenger mindre tid, mens andre har 
behov for mer tid, og det er helt greit. Derfor er det viktig at vi har god dialog! Tilvenningsplanen er 
ment som et forslag, og tilpasses selvfølgelig individuelt.         

 

Viktig å huske på ! 
Selv om dere foreldre er ferdig med sine dager i barnehagen varer tilknytningsperioden mye lengre i 
barnehagen. Det er nå vi virkelig blir kjent med barna. Vi har fullt fokus på å trygge barna og skape 
forutsigbare rutiner. 

Ha mobilen i nærheten, vi ringer om vi vurderer det til barnets beste! 

 

 

 

 
(Inspirasjon og bakgrunnslitteratur hentet fra Jåttåmodellen, May Britt Drugli, professor NTNU, «Barnet i 

Centrum» Universitetet i Aarhus, og Sola-barnehagene). 

 



 

TILVENNINGS-PLAN: 

Dag 1 ca. 
2 timer 

Mor/far er med deg hele dagen. Foreldrene har hovedansvaret for barnet, og skal:         

-Være tilgjengelig og i nærheten av barnet hele tiden. Dette gjelder også for barn som 
fort blir kjent i barnehagen.      

- Delta aktivt i barnehagehverdagen som f. eks. stelle barnet, sitte sammen under 
måltider, delta i aktiviteter og lek     

- Få informasjon om hvordan dagsrytmen i barnehagen fungerer                                                                                                                       

- Bli litt kjent med personalet, samt noen av de andre foreldrene og barna   

-2. dagen kanskje spise frokost eller lunch sammen med oss i barnehagen 

Barnets primærkontakt skal:                                                                                              

-Være i nærheten for å bli kjent med barnet og få mulighet til å observere                    
-Se barnet sammen med sine foreldre. Det gir informasjon om blant annet barnets 
vaner og måte å kommunisere på, og denne informasjonen vil senere bidra til å gjøre 
barnets hverdager i barnehagen bedre 

- Bli kjent med barnets behov og informere om barnehagens rutiner og innhold.  

 

 

 

 

 

Dag 2 ca. 
2 timer.  

Dag 3: ca. 
3-4 timer 

Mor/far med hele/deler av dagen. 

-Da kan du spise frokost og lunsj med oss. Her vil mor eller far legge deg etter lunsj. 

-Primærkontakten gjennomfører oppstartsamtale med foreldrene mens barnet sover. 
Dag 4 ca. 
4-5 timer 

 

Dag 5 ca. 
4-5 timer 

 

Mor/far er med deg deler av dagen. 

-Foreldre/foresatte forlater barnet en liten stund slik at barnet kan være alene 
sammen med primærkontakten.  Vi avtaler dette sammen.     

-Hvor lenge foreldre skal være borte avtales på forhånd, men de bør være 
tilgjengelige slik at barnehagen lett kan komme i kontakt. 

Vi tar utgangspunkt i en 5-dagers foreldre-aktiv tilvenning, men av erfaring kan dette ta kortere eller 
lenger tid. Det er veldig individuelt hvordan barn og foreldre takler overgangen til barnehagen. Dette 
er vi i personalgruppen veldig klar over.  

Vi ønsker at dere er med barnet og deltar aktivt i barnehagens aktiviteter: Bytter bleier, er med i 
samling, legger barnet i vognen, spiser etc. Barn som er litt større kan kanskje trenge mindre 
tilvenningstid. God dialog med foreldre er viktigst for å tilpasse tilvenningen til det enkelte barn.  

-VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DERE ! 


