
Velkommen til foreldremøtet

Presentrasjon av barna 
med bilder. (Bildene 

ligger i barnas premer 
på avdelingen)

Foreldrene De ansatte 



Nytt barnehageår – det tar tid å bli kjent 

Nye barn 
Nye 

foreldre/familier 

Gamle barn
Gamle 

foreldre/familier 

Ny barnegruppe 

Nye voksne

Nye roller 

Nye behov 

Nye forventninger 



Klær 
• Husk å merke alt av barnas klær og 

eiendeler

• Ta med yttertøy hver fredag og når
det trengs å vaskes/tørkes.

• Sjekk barnas utstyr jevnlig. 

• Passer det fortsatt barnet, årstiden, 
er det helt, trengs det å 
impregneres…?

• Når noe sendes hjem i sekken, ta 
med tilsvarende tilbake til
barnehagen. 

• Bleier – ikke up and go!

HØST/VINTER  VÅR/SOMMER  SKIFTETØY  

Oppbevares i yttergarderoben 

1 par støvler 

1 sett tykk vinterdress 

1 sett med regntøy 

 

Oppbevares i innergarderoben 

1 par vannavstøtende 

vintersko 

2 par votter (vinter og regn) 

1 par hansker (ull) 

1 tykke lue (helst i ull) 

1 hals eller bøff (ull) 

1 par varme sokker (ull) 

Tutt, koseklut, bamse el. 

 

Tøfler/sandaler settes på 

benken. 

 

1 tykk genser (ull/varm fleece) 

1 tykk bukse (ull/varm fleece) 

Bukse og genser kan 

erstattes med en «heldrakt» 

i ull eller varm fleece. 

Oppbevares i kasse under 

benken 

Oppbevares i yttergarderoben 

1 sett med regntøy 

1 par støvler 

1 sett tynn vårdress 

 

Oppbevares i innergarderoben 

1 par joggesko/lettere sko 

1 par regnvotter 

1 tynn lue (bomull) 

1 solhatt/solskjerm/ «caps» 

(1 par solbriller) 

Tutt, koseklut, bamse el. 

 

 

 

Tøfler/sandaler settes på 

benken. 

 

1 tynn genser (fleece) 

1 tynn bukse (fleece) 

Bukse og genser kan 

erstattes med en «heldrakt» 

i tynn fleece  

Oppbevares i kasse under 

benken 

Oppbevares på badet 

Bleier -  

1 tube med kuldekrem/ 

behandlingskrem ved behov.  

1 tube med solkrem  

 

3 par sokker 

2 par bukser 

2 par strømpebukser/stillongs 

2 stk genser 

2 stk t-skjorte/body 

1 stk lue 

1 stk ull/fleece genser 

1 stk ull/fleece bukse 

3 par underbukser 

 

Klærne er myke og ledige og 

tilpasset barns lek- og aktivitet 

ute og inne i barnehagen.  

De er hovedsakelig av: 

- Bomull om sommer 

- Ull om vinter 

Dette skal være i barnehagen til enhver tid. Husk å sjekke 
skiftetøykassen jevnlig, spesielt på regndager. En god regel er 
at når vi sender klær hjem, så tar dere med tilsvarende tilbake. 

 

Husk! Alt av barnas eiendeler og klær merkes med 

barnets navn. 
Alle ytterklær og sko tas med hjem hver fredag og ellers ved 

behov 

 



Mat i 
barnehagen

VIKTIG!

• På grunn av alvorlig allergi hos enkeltbarn er vi en nøttefri 
barnehage. Ingen kan derfor ha med mat med peanøtter i 
barnehagen!

Hva skal matboksen inneholde?

• Variert og sunn mat som dekker barnets behov for et 
næringsrikt og variert kosthold for vekst, lek, læring og 
aktivitet.

• Vi serverer brødmat med grønnsaker til lunsj tre eller fire 
dager i uken og varmmat de resterende dagene. 

• Til fruktmåltidet serverer vi brødmat/knekkebrød og frukt. 

Vi serverer melk og vann til frokost og lunsj - og vann til 
fruktmåltidet. 



Sykdom 

• Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når barna er 
syke. Vurderingen om når det er riktig å holde barna hjemme 
og når de kan komme tilbake, vil dere stadig stå overfor. Deres 
vurdering skjer gjerne i en dialog med oss om barnets beste. 
Samtidig dreier denne vurderingen seg også om hva som er 
best for andre barn og deres familier. 

• Det er et mål å samarbeide om å holde smitte under kontroll 
med lavest mulig spredning. Dette vil være en fordel for alle 
barna, deres familier og personalet i barnehagen. 

• Det er også et mål at barna skal få tilstrekkelig anledning til å 
komme seg etter et sykdomsforløp, slik at de igjen har en god 
allmenntilstand og kan delta i en vanlig barnehagehverdag.  

• Når må barn være hjemme fra barnehagen? – FHI

• 795-ullandhaug-Friske-barnehager-4da54d30-4271.pdf 
(minbarnehage.no)

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
https://www.minbarnehage.no/DynamicContent/Documents/795-ullandhaug-Friske-barnehager-4da54d30-4271.pdf


Rammeverket for barnehagen

Barnehageloven
Rammeplan for 

barnehager

Stavanger kommune 
sin strategiplan for 

barnehager.
Årsplan 

Periodeplan
Månedsbrev og 

månedsplan

Individuelle 
utviklingsmål og mål 

for gruppen og 
fellesskapet.





Stavangerbarnehagen 
mot 2030 - strategi for 

kvalitet i barnehagen

Visjon: Vi bygger 
felleskap

Strategi for kvalitet i 
barnehagen | 

Stavanger kommune

Prinsipper for vår praksis

• Alle barnehager er forpliktet til å arbeide 
i tråd med barnehageloven og 
rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. Utfra kommuneplanens 
satsninger og barnehagens formål har vi 
formulert fire prinsipper som 
stavangerbarnehagen skal rette særskilt 
oppmerksomhet mot, og som skal ligge 
til grunn for barnehagenes praksis.

De fire prinsippene er:

• Trygge og gode relasjoner.

• Mangfold og gjensidig respekt.

• Barns rett til medvirkning

• Lærende felleskap.

Satsningsområder

• Strategiens tre satsningsområder tar 
utgangspunkt i kommuneplanens 
samfunnsdel og er forankret i 
rammeplanens formål og verdigrunnlag. 
Mens rammeplanens ulike fagområder angir 
rammer for hva personalet skal gjøre og hva 
barn skal erfare innenfor 7 ulike fagområder, 
vil satsningsområdene rette 
oppmerksomheten mot barnehagens formål 
og utviklingsområder som skal være felles og 
samlende for stavangerbarnehagen.

Satsningsområdene er:

• Lek, nysgjerrighet og glede.

• Inkluderende felleskap.

• Bærekraftig utvikling i barnehagen.

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/strategi-for-kvalitet-i-barnehagen/#22811


Pedagogisk plan 
–
et rammeverk 
for arbeidet vårt

• Og kanskje nøkkelen til å 
forstå hva barna prøver å 
formidle gjennom mimikk 
og håndbevegelser hjemme.



Månedsbrev 
- finner dere på barnehagens nettside 

Velkommen til barnehageåret 2022/2023 på Skinfakse. I år blir det 9 barn på avdelingen, Max, Louis 

og Kaja har gått her fra før og vi skal bli kjent med Jonas, Trygve, Finn, Lerke, Melanie og Konstanse.  

 
De voksne på avdelingen barnehageåret 2022-2023 er: 

Pedagogisk leder: Vibeke Eitrheim 100% stilling  

Pedagogisk medarbeider: Ane 100% stilling 

Pedagogisk medarbeider: Zelal 50% stilling 

Pedagogisk medarbeider: Juni 50% stilling.  

 

TILVENNING: 

I tilvenningen har vi temaet «Vennskap og felleskap» Vi skal ha fokus på å danne nye relasjoner, både 

mellom barn og voksen, men også barna imellom. Vi skal også bli kjent med nye familier og foreldre 

og dere med oss og hverandre. 

Rammeplanen for barnehager (2017) slår fast at; Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge 

til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og 

organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til 

personalet og til andre barn. Takk for at dere har gjort en så god jobb med «Min bok» Den er et viktig 

overgangsobjekt som knytter barnas verdener sammen.  

Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at 

barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære (Rammeplan for barnehager, 

2017). 

Både i august og september bruker vi tiden sammen på å bygge relasjoner, skape gode rutiner og en 

forutsigbar hverdag for barna. Vi skal ha fokus på å bli kjent med hverandre og med barnehagens 

rom og hage. Etter hvert vil vi utforske skogen og barnehagens nærområde.  

Vi skal ha samlinger med faste sanger, litteratur og ritualer. Når barna gjenkjenner aktiviteten, skaper 

det forventning, erfaring og barna får mulighet til å delta ut fra egne forutsetninger. De opplever 

trygghet, mestring og medvirkning i sin egen hverdag. Dere vil også få informasjon om hvilke sanger, 

bøker og fortellinger vi arbeider med slik at dere kan bruke de samme hjemme og stemme i når 

barna spontant begynner på et refreng eller en bevegelse.  

På avdeling Skinfakse er vi opptatt av rommet som den tredje pedagog. Det er viktig å skape gode 

lekesoner som kan inspirere barna til variert og felles lek både ute og inne i barnehagen. Vi er bevisst 

på rommets utforming og hvilke lekematerieller som er tilgjengelig for barna og hvilke erfaringer 

disse gir mulighet for. Vi skal sikre at barna oppsøker ulike lekesoner gjennom bevisst å utforske ulike 

soner sammen med dem. Vi skal også sikre at alle barn får mulighet til å bli en inkludert deltaker i 

fellesskapet.  

Vi lager varmmat en til to dager i uken, fortrinnsvis onsdag og eller fredag. De dagene vi lager 

varmmat er målet at barna skal være deltakende i matlagingen. Vi vil at barna skal få smake, lukte, 

kjenne på, være med å skrelle, røre og rulle. Det skal være både en sanse- og fellesopplevelse. 

Bøker er alltid tilgjengelig i barnas høyde, mens noen bøker er «spesielle» og brukes kun med en 

voksen eller i samlingsstunder. Vi vil sikre at alle barna får presentert en fortelling eller en bok hver  

dag. Det henger også spor til sanger og fortellinger rundt om på avdelingen i tråd med anbefalinger 

for «Syngende barnehager» og Stavanger kommune sin satsning på aktivt språkarbeid i barnehager.  

 

Ukerytmen: 

Vi legger opp ukerytmen til barnas behov og i oppstarten har vi fokus på å bil kjent med barnas rytme 

og tilpasse hverdagsaktivitetene deretter. På denne måten kan barnet gjenkjenne rytmen i 

hverdagen og finne trygghet i det. Vi leger opp til både utelek i vår fine hage og lek og aktivitet i 

smågrupper inne. Vi vil også innføre ukentlig turdag med opplevelser og ulike motoriske utfordringer.   

 

Dagsrytmen i oppstarten er omtrentlig da vi følger barnegruppens rytme. 

7:30 Barnehagen åpner - barna blir tatt imot og det legges til rette for lek på avdelingen. 
8:15 Frokost med egen matpakke. 
8:45 Håndvask, toalettbesøk og samlingsstund 
 Grupper og lek ute, hvile for de som trenger det. 
10:30 Lunsj  
11:00 Hvilestund  
  Smågrupper - lek for de som er våkne 
14:00 Frukt  
 lek ute eller inne i mindre grupper 
16:30  Barnehagen er stengt. 

 

Barns medvirkning: 

I artikkelen i artikkelen «Derfor er det viktig å ha fokus på følelser i arbeidet med de yngste barna» 

(2018) sier May Britt Drugli at små barn ikke kommuniserer mye med verbalt språk, men at de har 

svært mye nonverbal og kroppslig kommunikasjon og kommuniserer veldig mye gjennom følelser. 

Hun understreker at de minste barna ikke kan fortelle med ord at de er redde, lei seg, usikre eller 

glade, men de kan vise det gjennom gråt eller sine nonverbale uttrykk. Da er det viktig at de er 

omgitt av voksne som kan fange opp, forstå og forholde seg til disse nonverbale uttrykkene. Noen 

barn viser tydelig at de er utrygge gjennom gråt og uro, mens hos andre kan uttrykkene være mye 

vanskeligere å fange opp.  

Når små barn begynner i barnehagen kan det ta tid før de viser følelser; og de første par ukene er det 

helt vanlig. Barnet er overveldet av nye inntrykk. Jo tryggere barnet blir jo mer følelser vil det vise, 

også med de ansatte. Barn uttrykker seg likevel nonverbalt/med kroppsspråk; gjennom blant annet 

mimikk, blikk, berøring og avstand. Gjennom felles utforskning i lek og samspill vil vi bli kjent med 

barnas kroppsspråk, og det er i denne prosessen de minste barna får stor medvirkning i hverdagen 

Vi kan hjelpe barna gjennom denne prosessen gjennom å prioritere og bruke tid til å lytte, samtale og 

handle ut fra barnas perspektiv. 

Kilde: May Britt Drugli: Derfor er det viktig å ha fokus på følelser i arbeidet med de yngste barna 

(barnehage.no) 

 

 

Sanger i samling: Måltdssanger: 

Velkommensang:  
God morgen alle sammen. 
Dippi do. 
 
Hokkus og Pokkus  
Olle Bolle 
Bæ, bæ lille lam 
Med krøllet hale 
Lille Hasse Hare 
En elefant 
 
Avslutningssang:  
Ri, ri på islandshest 
 

Ormen den lange 
Pulverheksa  
Kua mi  
 

Eventyrsanger: Bukkene Bruse 
Månedssanger: August og september 

Rim og regler: Litteratur: 

Bikuben  
I min mors hus  

Min bok. 
Bukkene Bruse  
 

Faglitteratur for perioden:  

Gerd Abrahamsen (2015)  
 
Tilknytningsbaserte 
barnehager. 
Universitetsforlaget  
 

Maj Britt Drugli (2019) Liten i 
barnehagen (3. utg). Oslo: 
Cappelen Damm AS s. 65 –71  
 
 

Viktige datoer Informasjon  

 
Foreldremøte på 

Skinfakse 
22.09.2022 

kl. 18:15-19:00. 
Velkommen 

 

 
Vi minner om at barnehagen har nettside: Ullandhaug-barnehagene - 
Nyheter (minbarnehage.no) og oppfordrer alle til å gå inn og abonner på 
denne.  
 
Husk! Merking av barnas klær og eiendeler! 
 

 



Månedsplan

Uke 33 Mandag 15. Tirsdag 16. Onsdag 17. Torsdag 18. Fredag 19. 

Tilvenning 
sammen med 

foreldre  
 

Velkommen til  
Jonas og Melanie  

 
Vibeke sin første dag  

Inndeling i mindre 
grupper  

Rom for at de nye barna 
får utforske barnehagen  

Planleggings 
dag 

Barnehagen  
er stengt 

Velkommen til 
Trygve 

Vi feirer  
Kaja 2 år! 

Lek i smågrupper 

Uke 34 Mandag 22. Tirsdag 23. Onsdag 24. Torsdag 25. Fredag 26. 

Tilvenning 
sammen med 

foreldre 

Velkommen til  
Lerke og Finn 

 
 

Inndeling i mindre 
grupper  

Rom for at de nye barna 
får utforske barnehagen 

Lek i smågrupper  Lek i smågrupper   
Vi lager playdo 

Uke 35 Mandag 29. Tirsdag 30. Onsdag 31. Torsdag 1. Fredag 2. 

Tilvenning 
sammen med 

foreldre 

Velkommen til  
Konstanse  

 
 

Inndeling i mindre 
grupper  

Rom for at de nye barna 
får utforske barnehagen 

Vi lager varm lunsj   
Pølser og spagetti  

 

 
Barnehagen  

er 29 år! 

Ane lager pizzaboller 
 

Diskotek ute 
 i barnehagen 

Uke 36 mandag 5.  Tirsdag 6. Onsdag 7. Torsdag 8. Fredag 9. 

Dyrene på 
gården 

Vi feirer  
Kikki 1 år! 

 

Vi leker med 
gårdsdyrene  

Vi leker med playdoh 
 

Vi lager laksegryte  

Samling om dyrene på 
gården  

Utelek i hagen 

Uke 37 Mandag 12. Tirsdag 13. Onsdag 14. Torsdag 15. Fredag 16. 

Bukkene Bruse  Vi forteller eventyret om 
de tre Bukkene Bruse  

Vi henger ut fuglemat Sangsamling om 
Bukkene Bruse 

Vi lager stekt ris og fisk 

Dyrene i skogen  
 

Tur i skogen ved 
barnehagen  

Vi lager fuglemat 

Uke 38 Mandag 19. Tirsdag 20. Onsdag 21. Torsdag 22. Fredag 23. 

Brannvernuke  

Bjørnis  

Brannalarm 
 

Vi lager havregrøt 

Vi leker brannbil  
Vi lager musaka til lunsj 
Brannbamsen Bjørnis 

 

Formingsaktivitet  
 

Foreldremøte  
18:15-19:00 

Vi leker  
«slukke brannen» 

 

Uke 39 Mandag 26. Tirsdag 27. Onsdag 28. Torsdag 29. Fredag 30. 

Brannvern og 
Bukkene Bruse  

 
Bjørnis  

Formingsaktivitet  Vi lager grønnsaksnudler  Eventyrstund  Vi baker rundstykker  



Dagsrytmen 
på Skinnfakse Dagsrytmen i oppstarten er omtrentlig da vi følger barnegruppens rytme. 

7:30 Barnehagen åpner - barna blir tatt imot og det legges til rette for lek på avdelingen. 
8:15 Frokost med egen matpakke. 
8:45 Håndvask, toalettbesøk og samlingsstund 
 Grupper og lek ute, hvile for de som trenger det. 
10:30 Lunsj  
11:00 Hvilestund  
  Smågrupper - lek for de som er våkne 
14:00 Frukt  
 lek ute eller inne i mindre grupper 
16:30  Barnehagen er stengt. 

 



Ukerytme - et eksempel. 
Barna deles i grupper og 
gruppene gjennomfører 
aktiviteter i ulik 
rekkefølge og innholdet 
er tilpasset alder, 
interesser og modning. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Formiddag Vi fomer eller 
sanser 

Vi leker på 
gangen

Vi lager varmmat Vi går på tur Vi utforsker og forsker 

Rundt Lunsjtid Vi forteller
eventyr 

Vi lager enkel 
lunsj 

Vi synger og 
musiserer 

Vi studerer/ 
former  
naturelementer

Vi danser og synger

Ettermiddag Vi dramatiserer 
eventyr ute

Vi disser Vi leker i 
lekehyttene 

Vi leker på 
gangen 

Vi leker ved det det 
rotveltede treet 



Tradisjoner i 
barnehagen

Barnehagen som

Kulturskaper og kulturbærer



Årshjulet 
- fikk dere utdelt 
ved oppstart og 
det finnes også 

på nettsiden.

Påminnelser og 
mer detaljer 

kommer i 
månedsbrevene.

• FN dag - middag

• Lucia frokost

• Fastelavn frokost

• Påskefrokost

• Barnehagedagen 

• Piknik i hagen

• Dugnad i Mai

Planleggingsdager 

2022-2023

• 17. og 18. november

• 2.januar

• Ca. 11.april

• Mai



Tradisjoner og 
merkedager for 
barna i løpet av 

barnehage-
dagen. 

• Brannvernuke 38

• Flerkulturell uke 43

• Advent 

• Påske 

Merkedager:

• Høstfest 

• Fn dag 

• Luciadag 

• Nissefest 

• Samenes dag

• Karneval

• Fastelavn 

• Vårfest



Valg av to 
foreldrerepresentanter

til FAU



Foreldresamarbeid 

• Hva er viktig for dere i samarbeidet med barnehagen?

• Hva ønsker dere at vi tar opp i foreldremøter? 

• Annet?...



Foreldresamarbeid – viktige kanaler for 
informasjon og medvirkning i barnehagen
SU - barnehagens samarbeids utvalg

FAU – barnehagens foreldreutvalg

Foreldresamtaler inkl. oppstartsamtaler.

Brukerundersøkelsen.

Månedsbrev og månedsplan

Pedagogisk dokumentasjon 

Nettsiden

Og ikke minst daglige samtaler ved henting og 
levering om ting som barna kan høre på –
informasjonsoverføring.

Mål om å knytte verdener sammen - bygge bro 
og sammenheng i barnas liv og hverdag.

Barns medvirkning og medbestemmelse i eget 
liv (FNS Barnekonvensjon) 

Foreldre henvendt til barnet:

- Hei … så kjekt å se deg! 

- Hva har du lekt/opplevd i dag, fortell!

Oppmerksomhet, dialog og opplevelses-
formidling støttet av de voksne i barnehagen.



Foreldresamarbeid 
Ullandhaug-barnehagene - Nyheter (minbarnehage.no)

En gjennomgang av nettsiden og dokumenter som ligger der.

Vi oppfordrer alle å abonnerer på nettsiden, der kommer viktig informasjon 
og dokumentasjon fra barnehagehverdagen.   

https://www.minbarnehage.no/ullandhaug


TRYGGE OG GODE RELASJONER

Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og 
andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, 
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen
skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom
barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, 
glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke
bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også
verdsetter barnas egne omsorgshandlinger
(Kunnskapsdepartementet, 2017). 



HVA TRYGGE OG GODE RELASJONER BETYR FOR BARNET

Jeg blir møtt med varme og opplever meg betydningsfull.

Jeg har lyst til å være i barnehagen.

Sensitive og lydhøre voksne støtter meg i tilvenningen, i 
overganger i barnehagen og i overgang til skole.

Jeg ser at foreldrene mine og de voksne i barnehagen møter 
hverandre på en god måte.

Jeg får utforske og prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og 
vennskap.

Jeg støttes i å sette grenser, respektere andres og å finne løsninger 
i konfliktsituasjoner.

Jeg får støtte i å ta andres perspektiv, reflektere over egne og 
andres følelser og meninger.



TEGN PÅ GOD PRAKSIS I BARNEHAGEN

Vi ler og gleder oss sammen med barna.

Vi møter alle barn med kjærlighet, tilstedeværelse og vennlighet.

Vi legger til rette for at barn kan knytte seg til oss og til hverandre.

Vi er sensitive og lydhøre for barns utrykk og signaler.

Vi bidrar til at barna bruker språket til å skape relasjoner.

Vi legger til rette for å jevnlig utveksle vurderinger knyttet til barnas trivsel 
og utvikling med foreldrene.

Vi anerkjenner at en trygg og god relasjon til barnet etableres i samarbeid 
med barnets foreldre.

Vi reflekter jevnlig over hvordan vi bygger gode relasjoner til alle barn.
Vi hjelper og støtter barn i å regulere følelsene sine.

Vi har kunnskap om hvordan personlige erfaringer påvirker hvordan vi 
møter barn.

Vi har kunnskap om seksuelle overgrep og vold mot barn, og vi har 
ferdigheter til å handle.

Vi jobber forebyggende ved å følge med, melde fra, undersøke og sette inn 
tiltak i tråd med barnehageloven.



«Liten begynner i Barnehagen» May Britt Drugli 

Denne boken formidler på en enkel og kortfattet måte oppdatert 

kunnskap om de yngste barnehagebarna og deres tilvenning til 

barnehagen. Boken er først og fremst skrevet til foreldre som har en 

liten som skal begynne i barnehagen. Men fordi den er basert på 

oppdatert kunnskap, er den også svært aktuell for barnehagens 

ansatte, elever som skal bli fagarbeidere i barnehagen og for 

studenter i barnehagelærerutdanningen. De fleste små barn 

begynner nå i barnehagen når de er rundt ett år gamle. Dette 

innebærer den første store overgangen i barnets liv, og det er viktig for barnet at den 

fungerer godt. For noen små barn går tilvenningen helt greit, for andre er den mer 

krevende. Små barn er ulike og trenger å bli møtt ut fra sine behov. Både foreldrene og 

personalet er viktige for at det lille barnet til skal finne seg til rette i barnehagen. Et 

godt samarbeid mellom personalet og foreldrene fra starten av betyr derfor mye. 

Hedvig Montgomery  

Miraklenes tid 
Å få en baby er et mirakel. Hver eneste gang. Og som 
forelder vil du så gjerne gjøre det rette. Denne boken er 
en guide på veien. Til søvn, mat og lek, til ordene som 
begynner å komme og behovene som melder seg. Boken 
er en reise gjennom milepælene alle nye foreldre har 
foran seg, men først og fremst gir den tryggheten både 
du og barnet trenger for å utvikle et langt og godt forhold 
sammen. Psykolog og familieterapeut Hedvig 
Montgomery har 20 års erfaring med arbeid blant barn og 
familier. I denne boken hjelper hun deg å skille gode råd 
fra dårlige, og hun viser deg hvordan du - i alt dette 

kaoset - finner din egen foreldrestemme. I tillegg deler hun egne erfaringer og 
triks for å hjelpe både barn og foreldre gjennom en tid full av mirakler - og 
store utfordringer. "Miraklenes tid: 0-2 år" er den andre boka i serien 
"Foreldremagi". 

 

 

Barnehageårene 
Barnehageårene er den essensielle boken for deg med 
barn i alderen 2-6 år. I denne boken gir psykolog og 
familieterapeut Hedvig Montgomery svar på spørsmålene 
alle med et barn i barnehagealder stiller seg: Hva er en 
god oppdragelse? Hvor viktig er det at barnet får venner? 
Er søskenkrangling farlig? Og hvordan skal du møte 
trassalderen, fantasileken og alle disse nye følelsene som 
kommer til å prege hverdagen deres? 

Foreldrerollen 

• Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god 
dialog for å ivareta barns behov på en god måte. Foreldrene 
og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets 
trivsel og utvikling. S.

• Tips om aktuell litteratur basert på ny forskning om 
foreldrerollen, barn og barndom.



Trygg og god 
tilknytning er 
grunnmuren i 
god omsorg

***
Regulerings-

støtte 
er de voksnes 

verktøy

De tre pilarene

• Trygghet 

• Relasjon

• Følelesregulering

Videoer:

Hva er tilknytning? - Norsk 
Psykologforening 
(psykologforeningen.no)

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/aktuelt/aktuelt/hva-er-tilknytning




Tidlig innsats
handler om å gi hjelp 

så tidlig som mulig i et 
menneskes liv, enten 

vanskene oppstår i 
førskolealder eller 

senere i livet.

Nettresurs:
Tidlig innsats | 

www.statped.no

«Laget rundt barnet»:

• De voksne på avdelingen

• Spesialpedagog Randi 
Roalkvam

• Utførere ansatt i 
virksomheten 

• Lederlaget i virksomheten

Støttetjenester:

- Helsestasjon

- PPT

- Fysio- og ergoterapi 
tjenesten

- Logoped

- Barnevern

https://www.statped.no/temaer/tidlig-innsats/
http://www.statped.no/

