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Å begynne i barnehage

Slik gjør vi det
Varme og tilstedeværende voksne.
Foreldremøte for nye foreldre i mai/juni.
Informasjonshefte om tilvenningsmodellen modellen gis ut.
5 dager med foreldre (eller andre
nære relasjoner) tilstede i barnehagen
(Individuelt og fleksibelt, men
anbefalingen er 5 dager)
Fast dagsrytme og gjenkjennelse
(eks sanger og aktiviteter) er viktig.
Foreldrene er aktive i stell, måltider, lek
med egne og andres barn
Oppstartsdialog
Gjenkjennelsesobjekter tas med inn i
barnehagen, som bilder, kosedyr,
smokk, osv.
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COS
(trygghetssirkelen som
et pedagogisk
verktøy)

Når man skal begynne i barnehage, er det
av stor betydning at den første tiden oppleves som god for både barn, foreldre/foresatte og personalet i barnehagen. For
barnets beste er det helt avgjørende at det
i den første tiden etableres tillit, trygghet,
tilknytning og tilhørighet. I møte med de
yngste barna handler omsorg om å være
nær og tilstede. Gjennom tilvenningsdagene er målet å skape trygghet, og
legge til rette for en god tilknytning og tilhørighet til voksne, barn og barnehagen.
Trygghet og tiknytning er grunnlaget for all
utvikling, læring og lek. For at de voksne i
barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å
kunne se barnet innenfra- og forstå deres
signaler. Et verktøy barnehagene bruker
for å forstå og møte barnas behov er
trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen er en
visuell sirkel, der den voksne er den
trygge og sikre havnen. Når barnet er
utforskende, beveger det seg ut fra den
trygge havnen og er da oppe i sirkelen.
Når barnet er nede i sirkelen har barnet
behov for beskyttelse, trøst, godhet og
organisering av følelsene sine. Barnet er
avhengige av trygge voksne i form av
støtte, hjelp ved behov og glede med barnet både når det er oppe og nede i sirkelen (Powell m.fl. 2015)

