
 

Tilvenning i 

sunde/kvernevik-

barnehagene 

 

 

 

 

 

 

 



Oppstart i barnehage er en stor overgang for hele familien, og for 

barnet er det viktig at foreldrene er en trygg base for barnet så lenge 

som mulig under tilvenning.  

 

Hvert barn vil få sin primærkontakt som har hovedansvaret for barnet 

gjennom dagen. Primærkontak skal ha en stor rolle i samarbeidet 

mellom barnehagen og foreldrene. Primærkontakten sin oppgave er å 

bli en god tilknytningsperson for barnet.  

Tilvenningen foregår inne på avdelingen i små grupper med nye barn 

med foreldre tilstede. 

 

 

 

Vi benytter oss av trygghetssirkelen som et pedagogisk verktøy.  

 

  



Gjennom barnehagedagen trenger barnet: 

- At mor/far sitter sammen med barnet under lek, måltid og 

aktiviteter. 

- At mor/far steller barnet sammen med primærkontakten. 

- At mor/far legger barnet når det skal sove i barnehagen, og 

være der når de våkner. 

- Etter hvert overtar primærkontakten mer og mer foreldrenes 

rolle, samtidig som foreldrene er til stede. 

- Når barnet har opprettet trygg tilknytning til primærkontakten, 

kan det gjøres avtale med foreldrene om å trekke seg litt unna, 

men fremdeles være synlig for barnet. 

- Være tilgjengelig og i nærheten av barnet hel tiden, dette 

gjelder også for barn som blir fort kjent i barnehagen. 

- Bruk gjerne andre nære tilknyttingspersoner i 

tilvenningsperioden. Eksempelvis besteforeldre.  

- Lag en avtale sammen med primærkontakten når du skal gå fra 

barnet i en kort periode første gang.   

- I starten kan det være lurt at barnet får ta med seg et 

overgangsobjekt hjemmefra. Dette kan eksempelvis være en 

bamse, klut eller tutt. Et objekt som kan trygge barnet når de 

starter i barnehagen.  

- På hjemmebesøket vil du få utdelt maler til mitt hus og min 

bok. Dette bør være klart til barnet starter i barnehagen.  

- Det beste for barnet er å ha korte dager etter endt 

tilvenningsperiode.  

- De kan ofte få en reaksjon noen uker etter barnehagestart. 

Eksempelvis forandring i avskjed, spise og sovemønster og 

trenger ofte mer nærhet, fysisk kontakt og ro etter endt 

barnehagedag.  

 



 

 

Velkommen til oss i barnehagen! Vi gleder oss til du 

skal begynne hos oss. 

 

Får jeg lov å sitte helt stille hos dere 

Og se på dere, høre på dere 

Jeg vil være hos dere 

Men tør ikke ordentlig 

Jeg vil være sammen med dere 

Men jeg er litt redd av meg 

Får jeg lov å sitte stille og vente 

Og bli vant til det så lenge 

Vent litt, bli vant til meg  

Så kan vi etterpå være sammen  

Alle sammen 

 


