Rutiner for tilvenning av nye barn i Klukhagan barnehage.
God tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag.
En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder særskilt de
yngste barna, der barnehagen ofte er barnets første møte med et annet miljø utenfor hjemmet.
Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser, og
der hvor enkelte barn finner seg raskt til rette vil andre barn bruke lenger tid. Så sett av god
tid.
En av de viktigste oppgavene barnehagen har, er å organisere tilvenningen slik at barnet kan
utvikle en trygg tilknytning til de ansatte og miljøet i barnehagen. I den første tiden får barnet
og foreldrene en voksen å forholde seg til. Dette gjøres for å skape trygghet mellom barnet og
barnehagen. Den voksne skal fungere som en sikker havn, en trygghetsperson, som tar imot
barnet når det har behov for trøst og omsorg, og er en trygg base for barnets utforsking, lek og
læring. Trygghetspersonens hovedoppgave er å forstå barnet og hjelpe det å regulere følelser og
gjenfinne en følelse av trygghet når mor eller far ikke lenger er tilstede.
Det krever masse energi av et lite barn å bli kjent med det nye barnehagelivet. Derfor anbefaler
vi korte dager de første dagene og ukene, for så å utvide etter hvert. Vi ønsker at det bare er
en av foreldrene tilstede under tilvenning, så det ikke blir for mange nye voksenpersoner inne på
avdelingen. På besøksdagen er dere selvfølgelig velkommen begge.
Foreldrene som er med på tilvenning deltar i praktiske oppgaver på avdelingen, dette for å vise
barnet sitt at dette er trygt. Foreldrene deltar i lek, måltid, bleieskift, legging osv.
En god hjelp i tilknyttnings- prosessen er såkalte overgangsobjekter, som smokk, kos eller
bamse. Dette er gjenstander som barna har følelsesmessig tilknytning til, og slike gjenstander
kan hjelpe barna å beherske foreldrenes fravær og virke trøstende og beroligende.

Vi tilbyr:




Ett informasjonsmøte på våren for alle nye foreldre.
En besøksdag for nye barn med foreldrene sine på våren.
Mulighet for å stikke innom å hilse på oss på vårparten, bruke utelekeplassen vår i
helgene eller på ettermiddagene, utenom barnehagens åpningstid.



Så langt det lar seg gjøre etterstreber vi å i imøtekomme deres ønsker om oppstartdato,
men alle de nye barna kan ikke starte samme dag. Vi legger en best mulig kabal.



En trygghetsperson ved oppstart, som er nær og sensitiv, og som ser ditt barns sine
behov.



Oppstartsamtale etter 1 mnd.



Et godt foreldresamarbeid.

