
 

 

 

VELKOMMEN TIL OPPSTART SAMTALE 

STUDENTBARNEHAGEN STEINKJER 

  

  

  

God informasjon om barnet fra dere foreldre/foresatte er meget viktig for en god start og et godt 
opphold i barnehagen. Vedlagt ligger skjema vi bruker til første samtale. Denne samtalen ønsker vi å 
ha med dere foreldre før dere begynner å gå fra barnet i barnehagen.  

  

Vi ønsker at dere setter av god tid til oppstarten i barnehagen, og ønsker ikke at dere går ifra barnet 
før barnet har begynt å forholde seg til minst en av de voksne i barnehagen. Det kan være litt 
individuelt hva barna har behov for i oppstarten. Dette vil i de fleste tilfeller ta ca. en uke før det er 
greit for barna å være opp mot en hel dag i barnehagen. Men vi anbefaler: (minimum)  

  

• Litt kort første dag. En til to timer er ofte nok for barnet. Foreldre/foresatte skal hele tiden 

være sammen med barnet sammen med personalet.  

• Andre dag kan være litt lengre, og barnet kan prøve å sove sin første dupp i barnehagen. 

Kanskje kan dere foreldre trekke dere litt unna når barnet er i god aktivitet, kanskje personalet 

i barnehagen får begynne å ta over noe av stellet/måltid mens dere foreldre er i nærheten.  

• Fra tredje dag: Hvis barnet finner seg til rette kan personalet begynne å ta litt over stell/måltid, 

og prøve å legge barnet til dupp. Foreldre kan begynne å forlate barnehagen i korte perioder 

etter avtale med personalet fra tidligst tredje dag, men det kan ta over en uke før barna kan 

være alene opp mot en hel dag.  

• Viktig å prøve å unngå lange dager i de første ukene. Snakk med personalet, og gjør avtale om 

når dere henter i den første perioden.  

  

Plan for samtaler første år:   

1. Oppstart samtale i løpet av de tre første dagene med førskolelærer, pedagogisk leder eller 

styrer.  

2. Evaluering av oppstart i slutten av september/begynnelsen av oktober.  

3. Første foreldresamtale/gruppesamtale i ca.  januar/februar.  

  

Ved behov vi ha flere samtaler. Husk at dere foreldre kan etterspørre flere samtaler. Vi i personalet 
gjør også det når vi har behov.  

  

HUSK: Spør oss og bruk oss i personalet om det er noe dere lurer på. Vi ønsker tilbakemeldinger og 
konstruktiv kritikk. Vi er her for barna og dere foreldre  

 


