
TILVENNING - NYE BARN 

Tilvenningstiden; er den tiden nye barn begynner i barnehagen og skal venne seg til en ny hverdag 

med nye voksne og nye barn.  

Det ønsker vi å gjøre i samarbeid med foreldrene, på en så god og trygg måte som mulig.  

Vi foreslår å gjennomføre tilvenningstiden slik:  

Vi anbefaler å begynne før sommeren med besøk både på avdelingen barnet skal begynne på (dersom 

den er kjent) og på uteplassen. Ta også gjerne turer utenom åpningstiden og i løpet av sommeren. 

Besøksdager: Det er den eller de dagene nye barn og foreldre er på besøk i barnehagen. Hensikten er at 

barn og foreldre skal se barnehagen og hilse på personalet. Vi ber foreldre ringe og avtale tid for besøk, 

slik at barn og personalet fra den aktuelle avdelingen er tilstede.  

Vi har ikke noe spesielt opplegg for den/de dagen/-ene annet enn at barn og foreldre skal ha sett 

barnehagen, vite hvor vi er og hvem vi er.  

Enten besøket foregår før eller etter ferien, kan det skje at dere ikke treffer personalet fra den 

avdelingen barnet skal begynne på, da personalet enten ikke har begynt eller har ferie. 

Tilvenningsdager: Er de dagene foreldrene, en eller begge, følger barnet i barnehagen. For å få en så 

vellykket tilvenning som mulig har vi laget en plan vi forsøker å følge de første dagene: 

1.dag: Opphold ca. 2 timer, mor og/eller far er sammen med barnet i disse 

timene. De prøver å bli kjent med avdelingen sammen med barnet og hilse på barnets kontakt person. 

2.dag: Opphold ca. 4 timer, kontaktpersonen vil ha ansvar for å vise barnet rundt og sette i gang 

aktiviteter sammen med andre barn. Mor og/eller far kan prøve å forlate barnet i kortere perioder. 

3.dag: Opphold ca. 6 timer, kontaktpersonen vil være tilstede og det vil være hennes/hans oppgave å 

sørge for igangsetting av lek og aktiviteter. Mor og/eller far bør nå gå bort fra barnet i lengre perioder.  

Om det er mulig bør også 4. og 5. dag være korte dager for barnet. Vi oppfordrer foreldre til å ringe 

barnehagen dersom de er urolige. 

Kontakt person: Er den av personalet som har i oppgave å ta imot deres barn, dvs. være spesielt 

tilstede for deg/dere og deres barn i tilvenningstiden, også etter de tre første dagene. Det tar tid for et 

barn å venne seg til en ny tilværelse med mange nye mennesker, små og store. 

Introduksjonssamtale: Er en samtale mellom kontaktperson og foreldre, der hensikten er å få 

nødvendig og nyttig informasjon om barnet og gi nyttig informasjon til foreldre om barnehagen. I 

denne samtalen kan foreldre få svar på noen av de spørsmålene de har på hjertet. 

Tilvenningssamtale: Er en samtale med pedagogisk leder på avdelingen hvor vi snakker om barnet 

deres og livet i barnehagen. 

Overgangsobjekt: Noen barn kan bli litt utrygge den første tiden i barnehagen når mamma og pappa 

går. Det kan derfor være godt å ha med et overgangsobjekt hjemmefra, dvs. en gjenstand/leke som 

barnet er særlig knyttet til. Det kan f. eks. være en leke, en smukk eller en koseklut. Behovet for disse 

objektene vil bli mindre etter hvert som barnet blir tryggere. Men i starten kan de være til stor trøst.  

 

 

Har du/dere andre ønsker/behov ber vi dere ta kontakt med personalet, vi er innstilt på å gjøre 

overgangen så positiv som mulig for både barn og foreldre. 

 
 


