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OVERGANG HJEM - BARNEHAGE 
FOR ETTÅRINGEN



Fokus på overgangen fra hjem til barnehage, 
fordi………..

● Over 84 % av alle 1- 2 åringer går i barnehage (SSB 2020) 
● 1990 15% (Barnehagefakta,udir 2018)

● Barn tilbringer mye av sin våkne tid i barnehagen

● Overganger er krevende, og 1-2 åringen er i en fase der de har 
stort behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet

● Ny Rammeplan med vekt på overganger
(Kunnskapsdepartementet 2017)

2

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/


Nyere hjerneforskning
• Hjernen uferdig og spesielt påvirkbar de første 

leveårene 

🡪 Vekstspurt 0- 2 år

• Barnets erfaringer hjemme og i barnehagen

– Direkte betydning for hjernens grunnleggende 

arkitektur      (Center of the developing child.harvard)
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Små barn - sterke følelser 
uutviklet frontallapp ved barnehagestart

- Trenger støtte  i følelsesregulering av trygg 
tilknytningsperson
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Målsetting:
Komme fram til en modell for 
tilvenning som kan sikre god 
kvalitet ved oppstart i barnehage 
for ett - åringen

Kunnskapsbasert modell 
➔ Utvikles i samspill mellom 

praksisfeltet og 
kompetansemiljøet

Bærekraftig modell 
➔ Fungere i en vanlig hverdag

 



Grunnmodell: Foreldreaktiv tilvenning 

Gode erfaringer fra flere 
barnehager

● Brundalen barnehager i Trondheim, 
foreldreaktiv tilvenning i grupper

● Jåttå barnehage i Stavanger, tilvenning i 
grupper

● Lørenskog kommune, en ukes 
tilvenning

Pilot 2018
● Barnet starter i gruppe med 2-4 barn og 

to kontaktpersoner

● Foreldreaktiv tilvenning i fem dager: 
Foreldre har alt ansvar for barnet de 
første dagene, og kontaktpersonen tar 
gradvis over ansvar for barnet



Trinn 1 2018 Pilotprosjekt
Prøvde ut en modell med foreldreaktiv tilvenning i 
gruppe 

Trinn 2 2019 Tre ulike modeller
1. Foreldreaktiv tilvenning i gruppe 5 dager
2. Organiserte besøk før oppstart 
og foreldreaktiv tilvenning i gruppe 5 dager (“dansk 
modell”
3. Vanlig praksis

Trinn 3 2020 Utvalgt modell
Besøk før oppstart og foreldreaktiv tilvenning i 
gruppe 5 dager - “ korona tilpasset”
Pilot - samarbeid med helsestasjonen

Trinn 4 2021 Foredle utvalgt modell
Besøk før oppstart og foreldreaktiv tilvenning i 
gruppe 5 dager  
Samarbeid med helsestasjonen i noen bhgr.

Trinnvis 
utprøving og 
evaluering



Datainnsamling - 
evaluering RKBU v/ May Britt Drugli
● Rapporter fra barnehagene 

● Intervju: foreldre, ansatte  og helsesykepleiere

● Spørreskjema: foreldre og ansatte

● Loggføring: foreldre og ansatte

● Spyttprøver av barn



Fra evaluering 2019
• Besøksdagene – svært stor 

suksess

• Foreldreaktiv tilvenning – 
«kjennes riktig ut»

• Stor fornøydhet med fem 
dager

– Fortsatt forbedringspotensial for 
dag 4 og 5

• Mange fornøyd med gruppe
– Sosiale gevinster for alle 
– De som startet først – mest fornøyde
– Vansker for noen mht tid mellom 

gruppene 

• Mange slitne barn i uke 2, første 

uke uten foreldre
– Både i barnehagen og hjemme (men lavt 

stressnivå hjemme)

– Aller flest i modell 3

Valgte:
Modell med besøk og foreldreaktiv tilvenning i minimum fem dager



Sømløs overgang
fra foreldre har alt ansvar for 
barnet til ansatte tar mer og mer 
over ansvaret

Barnet blir kjent med 
barnehagehverdagen 
sammen med foreldrene
- ikke øve seg på å være uten 

foreldrene i barnehagen
- barnet medvirker i prosessen



www.litenogny.com

http://www.litenogny.com

