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Å begynne i barnehagen representerer starten på et langt utdanningsløp. 
Det er den første av en rekke overganger i barns liv. Forskjellen fra 
overganger senere i livet, er at små barn i mindre grad enn eldre barn kan 
forberedes på overgangen i form av forklaringer og informasjon. 
Ettåringene kan heller ikke stille spørsmål om det de lurer på, slik eldre 
barn kan gjøre. Det må derfor finnes andre måter å forberede og trygge de 
yngste barna på slik at den første overgangen oppleves som trygg og god. 
Her trengs et godt samarbeid mellom foreldre og ansatte, og det er 
barnehagen som har ansvar for å etablere dette samarbeidet. Derfor er det 
viktig at barnehagen har et godt gjennomtenkt forhold til hva som må til 
for å skape en trygg og god tilvenning til barnehagen. Her har vi presentert 
noen ressurser som dere kan ta i bruk for å ruste dere best mulig til nye 
barn og foreldre.  
 
Barnehager er på ulikt sted med hensyn til hvordan de tidligere har 
arbeidet med dette temaet, så dere står fritt til å velge hvilke av 
verktøyene dere vil ta i bruk.   
Lykke til! 
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FORESLÅTT PROGRESJON OG REKKEFØLGE I ARBEIDET 

 
TILVENNING I BARNEHAGEN 

 
Har vi gode nok rutiner for tilvenningsprosessen i dag? Det kan uansett være en god ide å 
gå gjennom rutinene i god tid før opptak av nye barn.  
 

• Les artiklene som ligger tilknyttet temaet 
• Se filmen Støtte små barns følelser ved Mai-Britt Drugli  
• Hør podkasten Tidligvakt om dette temaet.  
• Diskuter først på avdelingsmøter, ta med innspill på personalmøte og sett 

eventuelt nye gode rutiner. 
• Inviter nye foreldre til et møte hvor dere bruker verktøyet «Det første 

foreldremøte» som mal. 
• Oppstarts samtale – forventninger 

 

 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL TIL PERSONALET: 
 
Hva gjør vi i dag for å legge til rette for en god start i vår barnehage?  

Hvordan kan vi tilrettelegge for forutsigbare barnehagedager i en oppstartsfase, med 
rutiner og trygge rammer for barnegruppa, der det også er rom for tilpasninger for 
enkeltbarns behov? 

At foreldre bruker god tid i barnehagen, er med på å bygge bru mellom hjem og 
barnehage. Er det flere måter vi kan tilrettelegge for en trygghetsskapende sammenheng 
mellom hjem og barnehage? 

Gruppen med foreldre er en sammensatt gruppe, som rommer ulike kulturer, erfaringer, 
forventninger og noen ganger språk. Hvordan kan vi møte alle foreldre slik at vi legger et 
godt grunnlag for samarbeid? (Kilde: Udir) 

 
DET FØRSTE FORELDREMØTE 

 
Inviter til et foreldremøte før barnehagestart og bruke verktøyet «Velkommen til 
barnehagen – god tilvenning til barnehagen» som et utgangspunkt for dette møtet. I 
samarbeid med May Britt Drugli har Barnehageforum laget dette verktøyet for å gjøre det 
enklere for deg som skal holde foreldremøte for foreldre som møter barnehagen for 
første gang. Verktøyet inneholder et støttenotat, en videofilm, en PowerPoint og noen 
refleksjonsspørsmål. 

For å gi foreldrene et godt verktøy når de møter barnehagen for første gang kan det 
være en god ide å dele ut boken «Liten begynner i barnehagen» av Mai-Britt Drugli. > 

Denne boken formidler på en enkel måte oppdatert kunnskap om barns utvikling de 
første leveårene og om små barns tilvenning til barnehagen. 

http://www.barnehageforum.no/
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OPPSTARTSSAMTALE - FORVENTNINGER 

 
Målet med denne samtalen er å bli bedre kjent med barnet og familien. Samtidig ønsker 
vi å gi familien kjennskap til barnehagens pedagogiske arbeid og barnehagens 
samarbeidspartnere. Dette er forslag til noen viktige ting som er viktig å avklare i 
starten: 

 

FORVENTNINGSSAMTALEN – DE YNGSTE BARNA – OM BARNA 
(Skjemaene er hentet fra heftet ”Foreldresamarbeid under lupen”, med tillatelse fra forlaget) 
 

 
Spørsmål til foreldrene Notater 

Barnets kontaktperson i barnehagen 
 
 

 
 

 

Væremåte, temperament, vilje, hva gjør 
barnet glad/lei seg? 

 

 
 

  

Har barnet en koseklut eller favorittleke? 

 

 
 

 

Hva liker barnet å leke med? 

 

 
 

 

Viktige omsorgspersoner utover nærmeste 
familie 

 

 
 

 

Hva liker barnet å spise?   

 

 
 

 

Er det noe barnet ikke tåler?   

 

 
 

 

http://www.barnehageforum.no/
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Spørsmål til foreldrene Notater 

Fysiske plager eller allergier 

 

 
 

 

Er det noe du ønsker at barnehagen skal 
vite om eller følge opp? 

 
 

 

Hva synes du er viktig i barneoppdragelsen? 

 
 

  

Er det noe som uroer deg i forbindelse med 
oppstarten? 
 

 

Hvilke forventninger har du til barnehagen? 

 
 

 

Hvordan ønsker du at samarbeidet med 
barnehagen skal være? 
 

 

Hvordan og når bør man ta opp innspill, 
bekymringer eller kritikk?  

 

Hva mener du personalet kan gjøre for å 
støtte barnet ditt på best mulig måte den 
første tiden? 

  

Hvilke konkrete ønsker har dere? 
   
Annet 

 

 
 

  

Inngåtte avtaler: 
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FORVENTNINGSSAMTALEN – OM BARNEHAGEN 
(Skjemaene er hentet fra heftet ”Foreldresamarbeid under lupen”, med tillatelse fra forlaget) 

 
Spørsmål til personalet Notater 

Viktige ting vi mener foreldrene bør vite 
om vår barnehage og om oss? 

 

 

 

Hva forventer vi generelt av foreldrene? 
(også med utgangspunkt i årsplanen) 

 

 

  

Hva forventer vi konkret av 
barnet/foreldrene den første tiden i 
barnehagen? 

 

 

 

Hva kan barnehagen gjøre for å støtte 
barnet i den første tiden? 

 

 

 

Hva kan barnehagen tilby/ikke tilby? 
 

 

 

 

Annet? 
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TEMA INNHOLD 

Alt innhold finner du oversiktlig her:  
https://www.barnehageforum.no/tema/barnehagestart/  
 

VERKTØY: 

Velkommen til barnehagen – god tilvenning til barnehagen 
Verktøyet med forelesningsnotat, powerpoint, videofilm og refleksjonsspørsmål er laget 
med utgangspunkt i viktige temaer som vi mener bør tas opp på det første møte med 
foreldrene.  

 

Digital kursbase 
Støtte små barns følelser av Mai Britt Drugli. Et kurs som bevisstgjør personalet i hvordan 
dere på en god måte kan møte og støtte små barns følelser i en tilvenningsprosess. Med 
kurset følger også støttemateriell. (Kurs i 3 deler av ca 35 minutter) 

 

Aktuelle artikler 

Fra noen timer til mange dager – foreldreaktiv tilvenning  
Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og 
dermed bedre barnehagestart? 
 
Trygghet det viktigste i tilvenningen 
Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de 
opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener 
professor May Britt Drugli.  
 

Foreldreaktiv tilvenning i Lørenskog  

Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning. 
De ønsker at foreldrene skal være i barnehagen i minimum fem dager, og at de skal delta 
aktivt i praktiske oppgaver. 
 

Tid for nye foreldre 
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi 
forberedt foreldrene på barnehagestarten? 
 

 

Podkast 

Tidligvakt – om barnehagestarten gjest Mai-Britt Drugli 

 

Litteratur 

Relatert litteratur for barnehagestart finner du under temaet på Barnehageforum. 

http://www.barnehageforum.no/
https://www.barnehageforum.no/tema/barnehagestart/
https://www.barnehageforum.no/verktoy_velkommentilbarnehagen.asp
https://barnehageforum.no/digitalekurs.asp
https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2577
https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2699
https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2698
https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=889
https://open.spotify.com/show/17zaiwcZXlwcPXtgNIc8oq
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