NY I BARNEHAGEN
Ved å legge ekstra arbeid i å hjelpe barnet til å tilpasse seg det nye
miljøet som barnehagen representerer, vinner barnet både i sin
sosiale – og følelsesmessige utvikling.
På grunn av dette vil dere nå finne noen retningslinjer som er
utarbeidet for hvordan tilvenningen til barnehagen bør foregå.
Det er viktig å presisere at ingen barn er like og noen trenger lengre
tilvenning enn andre.
Det er derfor en selvfølge at barnehagen i samarbeid med foresatte
blir enige om detaljene og farten på tilvenningen.
Som en rettesnor vil vi si at et barn trenger ca. 1 uke til tilvenningen.
I følge kontrakten mellom barnehagen og foresatte skal barna ha
kortere dager i barnehagen den påfølgende uken etter hoved
tilvenningen og ikke lengre enn til kl. 15.00.
Foreldre kan få ulønnet permisjon fra arbeid og kan om nødvendig få
bekreftelse av barnehagen på at de tilvenner barnet.

1. Første dagen har alle barn en foresatt til stede de 2-3 timene
de er i barnehagen. I løpet av de neste dagene vil den foresatte
trekke seg mer og mer tilbake.
2. Den foresatte forlater aldri barnehagen uten å gi barnet
beskjed.
3. Den foresatte blir i barnehagen, men blir mer og mer ute av
syne de første dagene.
4. Den første dagen foresatte forlater barnehagen er det kun for
kort tid og innen rekkevidde, slik at foresatte kan tilkalles på
”øyeblikket”.

5. Den første dagen barnet er ”alene” i barnehagen, bør foresatte
være lett tilgjengelig. Vi nøler ikke med å be foresatte komme
om vi mener det er det beste for barnet.
6. Den første tiden i barnehagen kan det være lurt å ta avskjed
med barnehagen på et tidspunkt hvor barnet har det
fint/morsomt (selv om barnet ikke vil hjem). Da vil det gå hjem
med et positivt sisteinntrykk og ønske om å komme tilbake
neste dag.

Det er viktig å minne om at selv om foresatte kan gå, kan det likevel
ta lang tid før tilvenningen er slutt. Først når barnet er helt trygg i
det nye miljøet, er tilvendingen avsluttet.
For de yngste barna kan det ta flere uker.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere og ser frem til en fin
tilvenningstid.

Velkommen til oss i Ulvøya Barnehage AS

………………………………………….kan begynne i barnehagen…………….dag………
kl……..

Kontaktpersonen er………………………………………………..

