
Tilvenningen er  forskjellig fra barn til barn. Derfor ønsker vi , siden det er mulighet for det, å 
bruke litt god tid på det. 
 Det som er fast er at første/andre dagen så er dere( mamma eller pappa) her sammen 
med barnet 1-2 timer. Da ønsker jeg se hvor trygg barnet er på meg og situasjonen.Tredje 
dagen, etter at dere har vært her med barnet et kvarters tid, drar den av dere som er her med 
barnet  avgårde ca et kvarter og utfra det og reaksjonen til barnet planlegges tilvenningen 
videre . 
 Hvorfor vi gjøre det slik, er fordi jeg ønsker det skal være så trygt for barnet som mulig og at 
mest mulig av dette skal gå på barnets premisser i forhold til hvor lang tid vi må bruke. 
 .  
Den som følger barnet er her litt med barnet til og begynne med, og går etterhvert så barnet 
blir her alene med oss. Denne tiden det er her alene utvides etterhvert i forhold til hvordan 
ting går. 
 
 Barnet vil til og begynne med gråte da foreldre går. Dette er helt naturlig, Noen stopper fort 
og andre bruker litt lenger tid. Det er viktig da man går, selv om barnet gråter....sier hadet og 
går, ikke begynner nøle. 
 For oppdager barnet at det hjelper gråte for å få dere til å bli lenger, så vil barnet bruke gråten 
for å få dere til å bli og gi utrykk for at det er dårlig gjort at dere går. Det er forskjell på gråt 
og gir barnet utrykk for at det er redd i forhold til hysterisk gråt, så må vi bruke litt lenger tid. 
Dette er ting vi avtaler underveis utfra hvordan tilvenningen går. 
Jeg gir dere beskjed om hvordan det går og sender dere bilder av barnet i lek.  
 
 
 
 
Dagsrytmen er  i utgangspunktet slik: 
 
7- 9.30 : Barna kommer og har i utgangspunktet spist frokost før de kommer, fordi det er en 
god start på dagen. Har de ikke spist, så spiser de medbrakt mat her. 
9.30-11.00 : lek  ute/inne 
11.00  Lunsj,  medbrakt 
12.00  Soving for de som trenger det, og avslapping/lek  for de andre. 
Etter soving, såer det tilbud om litt å spise, mat/frukt,yoghurt   
 
Vi har en kjernetid 9.30 - 14.00 
Det betyr at barnet må være her innen 9.30  og ikke hentes før 14.00 hvis ikke annet er avtalt. 
Dette er fordi vi plutselig kan finne på å gå på tur e.l. og kanskje da ikke er her og også fordi 
dagen skal være litt forutsigbar i forhold til dagsrytmen. 
 
Etter soving er det  tilbud om litt å spise, før vi da enten går ut igjen eller leker inne fram til 
henting. 
 
Dette er i utgangspunktet malen, men soving og barnets døgnrytme er som regel litt 
annerledes, ihvertfall til og begynne med og tilpasses. Noen barn sover jo i starten to ganger 
om dagen også. Og siden de er så små da de starter så må vi gjøre det greiest mulig for barna 
så lenge det passer inn i hverdagen,  og ta skritt for skritt. Det er viktig at barna er trygge. 
 
Barna sover ute i egne vogner som de har med. Er det for kaldt til å sove ute, så sover de i 
vognene sine nede igangen.. 



Ellers så har de med seg som ligger her i egne bokser 
 
Bleier 
Fullt inneskift 
Tøfler 
Ekstra smokk 
Uteklær etter årstiden 
 
og resten av behov som dukker opp, tar vi etterhvert. 
 
Håper dette har vært litt forklarende i forhold til tilvenningen og hvordan dagen vår er. 
 
Spør gjerne hvis noe er uklart. 
 
Hilsen, 
Anne Grethe 
Lørenskog Familiebarnehage 
 
 


