
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Tilvenningsplan  

Vasshus Gardsbarnehage 

Vasshus Gardsbarnehage 

Stangelandsveien 51 

4354 Voll 

Mailadresse: vagaba@online.no 

Nettside: vasshusgardsbarnehage.no 

 

Telefon: 

Kontor, styrer: 51 42 39 78 / 907 00 153 

Avdelinger: 

- Regnbuen:         941 38 732 

- Dagros:              477 05 569 

- Noas Ark:           948 04 501 

- Drømmehagen:  903 67 405 

mailto:vagaba@online.no


 

 

 

 

Når sommeren går mot slutten, da skal du 

begynne i barnehagen her hos oss. 

 

En spennende tid venter både for deg og 

mor og far. Dere skal bli kjent med både 

voksne og barn i barnehagen. De første 

ukene vil skape mange nye inntrykk og 

ofte blir barna litt ekstra slitne og trette. 

Det er helt normalt, og det går seg til. 

 

Hos oss blir du møtt av primærkontakten 

din. Hun/han vil følge ekstra mye med på 

deg. Ofte er det enklest å forholde seg 

mest til en voksen i starten, for så å utvide 

horisonten litt etter hvert.  

 

Tilvenningsfasen pleier å gå ganske fort, 

samtidig som det er en krevende tid. Vi 

håper på ett tett og godt samarbeid med  

barn og foreldre. Dersom dere foreldre er  

trygge på oss voksne så smitter det også 

over på barnet. 

 

Vi anbefaler at dere snakker om 

barnehagen hjemme og forklarer barnet 

mest mulig om hva som venter i tiden 

fremover. 

 

Vi har laget en kort informasjon om de 

første dagene i barnehagen, denne planen 

er det viktig å følge for å skape en god 

start i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1:  

Barnet og foresatte er sammen i barnehagen 

hele tiden; 1,5 time. Barnet får tildelt sin plass 

i garderoben. 

 

Foreldrene vil sitte mye på gulvet sammen 

med barnet for å for å skape trygghet rundt 

barnet. Primærkontakt skal være i nærheten for 

å skape kontakt med barnet og begynne å 

bygge en relasjon til barnet. 

 

Dag 2:  

Foresatte blir med barnet inn i barnehagen, og 

er der sammen med barnet. Vi gjør det på 

samme måte som dag 1. Dagen varer ca 2,5 t. 

 

Dag 3:  

Foresatte blir med barnet inn i barnehagen, og 

er der sammen med barnet. Dagen varer ca 3 t. 

Vi prøver at barna/foreldrene er med på 

måltid. 

 

Dag 4: 

Når barnet virker trygg kan foresatte trekke 

seg litt bort, men oppholder seg fortsatt i 

barnehagen. På personalrommet finner du 

kaffe, en god sofa og noe å lese i. 

Dersom barnet er urolig og ikke roer seg, 

kommer vi å henter foresatte. Det er helt 

normalt at barnet gråter i slike situasjoner. Vi 

tar følelsene på alvor, og trøster så godt vi kan 

(les vedlegg; Du må tåle tårene for mer info). 

Vi avtaler med hver enkelt foresatt om man 

skal prøve å være borte fra avdelingen litt. 

Denne dagen varer ca 4-5 t, og vi prøver at 

barnet kan sove i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5:  

Barnet leveres i barnehagen og foresatte tar 

seg god tid i leveringen. Foresatte kan reise fra 

barnehagen, men må være tilgjengelig på 

telefon. Barnet kan være ca 5 t i barnehagen 

denne dagen. Foresatte bruker god tid ved 

henting også.  

 

 

Uke 2:  

Vi gjør en gradvis opptrapping mot fulle 

dager. Dette tilpasses etter behov, og avtales 

med primærkontakten. 

 

 

På stor avdeling (Dagros og Regnbuen): 

De barna og foresatte som har tilvenning på 

stor avdeling følger også denne 

tilvenningsplanen, men barna trenger muligens 

ikke like mange tilvenningsdager. Her vil det 

være individuelle behov. Hvordan man gjør 

dette avtales nærmere med avdelingen og 

primærkontakten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Gards!                                                                Trygghet              Glede                Natur 

 
De første dagene i 

barnehagen er 

tilvenningsdager.    

I løpet av disse 

dagene blir 

primærkontakten 

og barnet bedre 

kjent. 

Dagene er også 

viktige mht. 

utveksling av 

informasjon 

mellom foresatte 

og barnehagen. 

Ønsker du mer informasjon om 

barnehagen vår?  

Ta en titt på hjemmesiden: 

vasshusgardsbarnehage.no  

Overgangsobjekt 

Dersom barnet har tutt, kos (e.l.), 

så er det viktig at de får ha det 

med seg i barnehagen. Spesielt i 

starten, som et overgangsobjekt. 

Et overgangsobjekt er et symbol 

på samspillopplevelser og nærhet 

barna har til omsorgspersonene 

sine. Det minner barnet om at de 

savner, som i 

barnehageoppstarten vil være mor 

og far. Overgangsobjektet 

representerer tryggheten og 

nærheten til omsorgspersonene, 

nesten som mor og far er der. 

 Det hjelper dem å holde bildene 

av mor og far levende, frem til 

dere er der fysisk sammen med 

dem igjen. 


