
NY I STUDENTBARNEHAGEN PÅ STEINKJER ?  

De første dagene i barnehagen er spennende både for barnet, 
foreldrene og oss i personalet.  
Vi gleder oss til å bli kjent med dere og ønsker å gjøre oppstarten så god 
som mulig for dere og barnet deres. 

Vi vet at det kan være hektisk med studiestart og oppstart i ny 
barnehage på samme tid. Allikevel ønsker vi at dere setter av opp mot 5 dager til å være sammen 
med barnet i barnehagen i forbindelse med oppstart. Vi ønsker at de første dagene skal være korte 
og at vi øker litt etter hvert. Vi ønsker også at dere foreldre skal være tilstede sammen med barna i 
barnehagen slik at barnet kan føle seg trygg i møte med nye barn og voksne. I løpet av disse dagene 
vil også dere foreldre få muligheten til å bli kjent med barnehagen og den nye hverdagen til barnet 
deres. En av disse dagene blir det satt opp en oppstartsamtale, slik at personalet har god 
informasjon om barnet før dere foreldre begynner å gå ifra barnet.  

Det kan være individuelt hva barna har av behov i oppstarten og hvor mye tid det trenger med 
foreldrene tilstede. Alder, modenhet og tidligere erfaringer påvirker barnets opplevelse av å 
starte i barnehage.  
 

Etter at dere foreldre har begynt å gå ifra barnet, fortsetter 
barnets tilvenning i barnehagen i flere uker/ måneder. Når 
barna er trygge på de voksne og godt kjent med rutinene og 
hverdagen i barnehagen, blir de etter hvert mer og mer 
nysgjerrig på andre barn.Å begynne i barnehage kan være tøft. 
Det er viktig at personalet og foreldre er sensitive overfor 
barnets signaler. Mange barn kan ha høyt stressnivå i 
tilvenningsperioden, og det kan bli litt unntakstilstand i forhold 
til mat og søvn en periode før ting faller på plass etter 1-3 
måneder. I barnehagen er barna sammen med mange andre 

barn og voksne hele dagen og det er mange opplevelser hver dag som barna trenger tid til å 
fordøye. Ha gjerne kortere dager og rolige ettermiddager i de første månedene for å gi barnet tid til 
å ta seg igjen og bearbeide alle inntrykkene. 

 

SNAKK MED OSS OM DET ER NOE DERE LURER PÅ ELLER ØNSKER ANNERLEDES. RING OSS GJERNE. 


