
BEGYNNE I 
BARNEHAGE

TIL DEG SOM HAR BARN SOM SKAL

Foreldrekompasset
– Trygge, tydelige og støttende 

foreldre i Bodø

Trygge foreldre
…møter barnet med åpne armer. De tåler 

barnets ulike følelser og tenker over 
hvordan de selv oppleves av barnet.

Tydelige foreldre
…tar ledelsen og viser vei. De setter 

grenser på en omsorgsfull måte og vet at 
avgjørelser kan være gode og  

upopulære på samme tid.

Støttende foreldre
…prøver å forstå barnets opplevelser 

og følelser, og gir både trøst og 
oppmuntring. De lar barnet prøve selv, og 

hjelper til når det trengs. 



Det er en stor endring i livet for både  
barn og foreldre når barnet skal begynne  

i barnehagen. Her er noen tips til  
dere foreldre.



• La barnet øve seg på å være sammen  
med andre barn og voksne, mens dere  
er til stede.

• La barnet også øve seg på å være uten 
dere, sammen med andre trygge voksne. 

• Øv på å la barnet sove i vogn, spise  
og drikke selv, ut fra barnets alder  
og modenhet.

• Dra på besøk i barnehagen. Avtal tid 
på forhånd for å komme på dagtid. 
På ettermiddagen kan dere besøke 
uteområdet og bli litt kjent med 
lekeapparatene og stedet. 

• Dra på foreldremøte/oppstartsamtale hvis 
det tilbys før barnet starter. 

• Barnehagen skal tilpasse seg barnets 
behov, så ikke stress med å endre  
barnets rutiner.

Før barnehagestart



• Det anbefales å sette av god tid til 
tilvenning. Ha korte dager i begynnelsen, 
og øk gradvis, hvis dere har mulighet. 

• Vær i dialog med barnehagen. Spør om 
det dere lurer på. Fortell om barnet og 
familiesituasjonen, hvilke rutiner dere har 
og hva barnet liker og ikke liker.

• Fortell barnehagen om ønsker og 
forventninger dere har, men vær forberedt 
på at ikke alt kan innfris.

• Ta gjerne med noe som er kjent for barnet, 
som smokk eller kosedyr. 

• La barnet få utforske avdelingen. Gi støtte 
og trøst når barnet kommer tilbake til deg.

• Oppmuntre barnet til å bli kjent med 
barnehagepersonalet og de andre barna, 
og la dem bli kjent med ditt barn.

• Det kan være vanskelig å gå fra barnet. 
Vær tydelig ved avskjed, ikke snik deg ut, 
men si ha det og gå.

• Barnet trenger ro på ettermiddagen, så 
ikke lag for mange planer. 

• Det anbefales å ikke innføre 
flere forandringer for barnet i 
tilvenningsperioden, som for eksempel 
avslutte amming eller bytte soverom.

Tilvenning



• Etter tilvenning er det lurt å la barnet være 
i barnehagen hver dag den første tiden, og 
heller ha kortere dager hvis mulig.

• Det er personalets ansvar at barnet skal bli 
trygt. Det er fint å ha søsken i barnehagen, 
men storesøsken bør ikke gis i oppgave å 
passe småsøsken.  

• Husk å si hei og ha det til barnet ditt, andre 
barn, foreldre og de ansatte.

• Sett ord på og snakk med barnet om det 
de opplever i barnehagen.

• Det er vanlig at barnet kan få reaksjoner 
etter å ha vært i barnehagen en tid. Barnet 
kan begynne å gråte ved avskjed, bli mer 
klengete eller få urolig nattesøvn.

• Fortell barnehagen dersom det oppstår 
spesielle hendelser i familien som kan 
påvirke barnet, slik at barnehagen kan gi 
ekstra støtte. 

Barnehagehverdag



Her finner dere mer 
informasjon

Informasjon om barnehagene i Bodø 
kommune finner du her: 
https://bodo.kommune.no/barnehage/

Les mer om barnehagestart på 
foreldrehverdag.no 
– Trygge råd til deg med barn
https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/
Smabarn/a_begynne_i_barnehagen/

Les om Foreldrekompasset i Bodø  
kommune her:   
https://bodo.kommune.no/foreldrekompasset/

https://bodo.kommune.no/barnehage/
https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Smabarn/a_begynne_i_barnehagen/
https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Smabarn/a_begynne_i_barnehagen/
https://bodo.kommune.no/foreldrekompasset/

