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Tilvenning i Svartdalsparken Kanvas-barnehage
Å begynne i barnehage er en stor overgang i livet både for barn og foreldre.
I vår barnehage vil vi tilstrebe at tilvenningen skal bli en god og positiv opplevelse
for alle sammen. Vi vil sikre at dere blir ivaretatt på en god og nær måte. Her skal
voksne og barn bli kjent med hverandre og skape nye bånd.

Tilvenningsperioden i barnehagen varer vanligvis fra tre dager til en uke og det er
barnets individuelle behov som styrer dette. Foreldrene er til stede de 3 første
dagene og barnet tilvennes gradvis til barnehagens rutiner og dagsrytme. Vi vet at
barn har ulike behov og prøver å tilrettelegge best mulig for hver enkelt. Vi er
opptatt av at barn og foreldre skal få god tid til å bli kjent med oss og vår hverdag
Hos oss vil hvert barn få tildelt en primærkontakt, som skal være bindeleddet
mellom foreldrene og barnehagen. Vi vet at foreldrene er eksperter på egne barn,
og for at barnet skal trives raskest mulig, må foreldrene og primærkontakten
samarbeide og hjelpe hverandre.

Vår barnehagen tilbyr en oppstarts-samtale, hvor foreldre og primærkontakten
utveksler viktig informasjon og planlegger tilvenningsperioden. Vi mener at en god
dialog med foreldre om barnet er viktig, slik at vi får den informasjonen vi trenger
for å skape en best mulig barnehagehverdag for barnet.
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Vi er opptatt av å etablere et godt foreldresamarbeid fra starten av. Vi voksne i
barnehagen skal være foreldrenes gode støttespillere i omsorgen for barna og
bidra til at barnet blir trygg og har det godt i barnehagen og får en god utvikling.(Et
godt samarbeid, gradvis tilvenning og faste rutiner vil sikre barnets opplevelse av
trygghet, trivsel og utvikling.)
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