
Våre barnehager
Kommunale:
• Kirkeby oppvekstsenter
• Solkroken
• Sorenskrivergården
• Stavåsbakken
• Søbakken
• Terningen
• Vestad
• Ydalir

Private:
• Hagen
• Hakkebakkeskogen naturbarnehage
• Hernes FUS barnehage
• Svartholtet
• Sørskogbygda naturbarnehage
• Veien studentbarnehage

Foreldreaktiv 
tilvenning 

i
Elverumsbarnehagene

                                             Elverum kommune

 Elverum kommune
tlf: 62 43 30 00

e-post: postmottak@elverum.kommune.no

www.elverum.kommune.no



             Slik gjør vi det
• En fra personalet er primærkontakt

• 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.

Å begynne i barnehage
Det å begynne i barnehage kan for en del 
barn være en ganske stressende og 
skremmende opplevelse. 

Fra å ha vært i trygge omgivelser med sine 
nære relasjoner som f.eks mamma og /eller 
pappa skal det nå «ut i verden» og bli kjent 
med andre mennesker. Det skal knytte bånd 
til fremmede mennesker og lære andre 
barn og voksne å kjenne. 

Personalet i barnehagen blir på mange 
måter en erstatning for hjemmets nære 
relasjoner, og det betyr at vi må ha en tett 
dialog og et nært samarbeid fra dag 1. 

Forskning (Drugli, 2015) viser at barnets 
stresshormon kortisol stiger og barnet 
opplever å bli utrygt den første tiden i 
barnehagen. Dette viser seg å dempes ved 
at foreldre/trygge relasjoner er tilstede de 
første dagene i barnehagen. 

Det å satse på de første dagene og etablere 
en trygghet for både barn, foreldre og 
personal får man igjen for. Tilvenningen blir 
mer smidig og solid, og det blir en god start 
på samarbeidet som skal vare i mange år.

I barnehageloven §1 står det: 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 
med hjemmet ivareta barnets behov for om-
sorg og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling.


