
Tilvenning i Blomsterenga barnehagen 
 

Vi ønsker at tilvenningsperioden i Blomsterenga barnehage skal være individuelt 

tilpasset. 

Likevel er det noen som vil ha noen holdepunkter for de første dagene. Dere kan 

bruke dette som utgangspunkt, for så å samtale med personalet på avdelingen om 

hvordan vi best mulig kan legge det opp i forhold til deres barns behov. 

Noen trenger lenger tid og noen trenger kortere. Noen har vært i barnehage 

tidligere, andre ikke. Noen har vært på besøk hos oss flere ganger, andre møter 

barnehagen for første gang. Fortell oss om det dere mener vi trenger å vite for 

å gi deres barn et best mulig tilbud, og spør oss om ting dere lurer på. 

DAG 1 
Barnet er stort sett sammen med mamma/pappa/foresatte hele tiden, men 

mamma/pappa/foresatte prøver å holde seg litt i bakgrunnen. Barnet får da 

mulighet til å utforske barnehagen og bli kjent med barn og voksne. 

DAG 2 

Mamma/pappa/foresatte kan enten trekke seg tilbake til møterommet eller gå 

seg en tur utenfor barnehagen etter ca. 1 time. Mamma/pappa/foresatte er 

borte for eksempel ca. 1 time, men må være tilgjengelige på telefon. Barnet 

spiser i barnehagen. Små barn som skal sove i barnehagen kan personalet prøve å 

legge, alternativt at dere venter med dette til dag 3. 

DAG 3 

Mamma/pappa/foresatte går etter ca. ½ time, er tilgjengelige på telefon, 

barnehagen ringer hvis det er behov for det. 

DAG 4 og 5 

Mamma/pappa/foresatte leverer i barnehagen, går etter ca. 10-15 minutter. 

Det er fint hvis dagene ikke blir så lange i begynnelsen. Det er mange nye 

inntrykk, og barna kan fort bli slitne av det. 

Ved avskjed er det ikke uvanlig at barnet reagerer med gråt. Det er oftest 

lettest for barnet med en kort og klar avskjed, og ikke mange ”nesten”-

avskjeder. 

Ring heller barnehagen etter en stund for å høre hvordan det går. 

 

Ved oppstart i barnehagen vil vi ha en samtale med dere om oppstart og hva dere 

tenker i forhold til deres barn. 

 

Hilsen oss i personalet. 


