Plan for tilvenning nye barn
Tidspunkt

Rutiner

Mai/Juni

Ansvar
Styrer/pedagogisk leder

Nye foreldre blir invitert til
informasjonsmøte/besøksdag.
Gjennomgang av infohefte og årsplan.
Omvisning i barnehagen.
Tilbud å komme på besøk/ bruke
barnehageområdet før oppstart i august.
August

Personalet på avdelingen.
Oppstart i barnehagen.
Første dagen:
Denne første dagen bør foreldre holde seg
nær barnet og være tilgjengelig hele tiden.
Det er viktig for tilvenningen at foreldre er
aktivt med på å introdusere det nye miljøet.
Foreldre steller barnet sitt, sitter sammen
med det under måltidet, er i rommet under lek
etc. Den første dagen varer gjerne bare et
par timer.
Andre dagen:
Den andre dagen starter etter avtale med
personalet og varer 3-4 timer. Personalet
overtar mer av ansvaret for barnet, men
fremdeles er foreldre med ved stell, måltid og
legging. Foreldre kan etter avtale forlate
rommet/barnet en stund.

Tredje dagen:
Denne planlegges etter avtale mellom
foreldre og personalet. I utgangspunktet er
hvor godt tilvent barnet er etter de to første
dagene. Det er lurt med korte dager i starten.
Vårt mål er at overgangen fra hjem til
barnehage ikke skal oppleves som et brudd,
men som en utvidelse av mulighetene for
kontakt og nye erfaringer.

Førstesamtale i løpet av de første
dagene

Pedagogisk leder og barnehagelærer

Plan for overgang mellom småbarn og storbarn.
Tidspunkt

Rutiner

Ansvar

Hele året før

Lekegruppe for de eldste barna sammen med En fra hver avdeling
de yngste barna som går oppe, en gang i uka.

Mai/juni

Foreldre få tilbud om samtale med
pedagogisk leder på ny avdeling ved ønske
om det.

Pedagogisk leder.

Går på besøk opp på avdelingene sammen
med en kjent voksen. Får besøk fra de andre
avdelingene.
Sommerbarnehage, felles avdelinger deler av
sommeren.

Juli/August

Barna er med sammen med personale
og/eller foreldre og flytter sin kurv, sine klær
og vogn.

Pedagogisk leder

