BESSUNGEN BARNEHAGES TILVENNINGSRUTINER

Når barnet begynner i barnehagen
Rammeplanen sier: “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 opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.”

Standard når barnet begynner i barnehagen
Vi har et mål om at alle barn som begynner i Bessungen barnehage får en god start i
barnehagen. oppstarten omfatter tre faser:
1.
Før barnet starter i barnehagen.
2.
De første dagene i barnehagen.
3.
Oppfølging av tilvenningsperioden med oppstartsamtale.
Oppstartstandarden følges av maler for velkomstbrev til foreldre og skjema for
oppstartsamtale.
Fase 1 - Før barnet starter i barnehagen






Foreldre skal få tilbudsbrev
Når plassen er akseptert etableres kontakt med foreldrene.
Velkomstbrev sendes til foreldrene i god tid før oppstart.
Alle barn skal få tilbud om å besøke barnehagen før oppstart.

Fase 2 - De første dagene i barnehagen


En avtalt kontaktperson tar imot barnet og foreldrene de første dagene, og sørger for
at barnet gradvis blir kjent med flere barn og voksne.

Foreldrene tilbys oppstartsamtale senest etter en uke, dersom denne ikke er avholdt
før oppstart.

Lengde og tidspunkt for tilvenning skal avtales og justeres i dialog med foreldrene
med bakgrunn i barnets behov. Foreldrene skal minimum være tilstede sammen med barnet
i 3-5 dager.

Foreldrene tar seg av de daglige rutinene med sitt barn i starten (mat, bleieskift,
påkledning osv.) Personalet nærmer seg gradvis.

Personalet skal være sensitive mot barnets behov og gi barnet den støtten det
trenger.

Personalet skal være imøtekommende.

Personalet skal sørge for en god struktur, organisering og forutsigbarhet gjennom fast
dagsrytme og faste aktiviteter.

Barnehagen legger til rette for at barnet blir kjent med mindre grupper av barn om
gangen.

Fase 3 - Oppfølging av tilvenningsperioden


Tilvenningsperioden vil i de fleste tilfeller regnes som avsluttet etter 2-8 uker.

Personalet skal invitere til løpende dialog og tilbakemeldinger fra foreldrene
underveis i tilvenningsperioden.

Overganger innad i barnehagen
Rammeplanen sier: Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at
barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personale når de bytter
barnegruppe.
Vår standard for når barnet bytter avdeling
I slutten av mai/begynnelsen av juni oppretter vi lekegrupper for barna som skal begynne på
Askeladden (stor avdeling) til høsten. Da får barna mulighet til å bli bedre kjent med barn og
voksne fra Askeladden.
- Pedagogisk leder på Veslefrikk og pedagogisk
leder/barnehagelærer på Askeladden har en overføringssamtale
før sommerferien.
- Foresatte til barna som skal begynne på ny avdeling får
oppstartsinformasjon fra pedagogisk leder på Askeladden.
- Barnets plass skal være klargjort til barnets første dag på ny avdeling.

