KNUT

Hvornår skal barnet i børnehave:

Med udgangspunkt Kertemindes værdier (Kvalitet
- Nærvær - Udvikling - Trivsel) har vi et ønske om
at styrke samarbejdet mellem forældre, vuggestuepædagoger / dagplejere / dagplejepædagoger og børnehavepædagoger, så vi sammen kan
støtte børn i overgangen til et nyt kapitel.

Som udgangspunkt vil et 3-årigt barn være klar til
børnehavestart, uanset om det fx bruger sut,
endnu ikke er renligt eller selvhjulpent.

Hensigten er, at jo bedre kendskab vi har til lige
netop jeres barn, jo mere kan vi medvirke til at det
får en tryg start på det nye kapitel…
Med åbenhed og dialog mellem alle os, der skal
samarbejde, håber vi at kunne sikre kvalitet, nærvær, udvikling og trivsel, også for jer og jeres
barn.

En god start på et nyt kapitel
Når jeres barn starter i børnehave, starter et nyt
kapitel i barnets liv. I forældre er sikkert spændte
og måske lidt usikre på og nervøse for, hvad livet
i børnehaven byder.
Det er på mange måder en ny verden, der møder
jer, med nye og spændende udfordringer. Det er
utrolig vigtigt, at overgangen til denne nye del af
jeres barns livsforløb er rar og tryg – både for barnet og jer.
Pjecen her skal være med til at sætte fokus på,
hvad der er vigtigt at huske i overgangen, og hvad
vi voksne omkring barnet kan bidrage med, for at
gøre barnet parat til at møde de nye udfordringer.
Vi håber, at indholdet i denne lille pjece kan indgå
i jeres overvejelser om, hvordan vi alle støtter
barnet bedst, når det skal starte i børnehave.

Skulle der være særlige grunde, vil der være mulighed for at fremskynde / udsætte børnehavestart, jævnfør optagelseskriterierne på kommunens hjemmeside.
I forældre er ”eksperterne” i forhold til jeres barn,
og de bedste til - sammen med dagplejen / vuggestuen, som kender barnet i samspil med andre
børn - at vide, hvornår barnet er klar.

Når dit barn starter i børnehave:







flytter det til nye og oftest større omgivelser
møder det flere, nye voksne
møder det mange andre og større børn
får det nye legekammerater
får det en anden dagsrytme
møder det nye regler og udfordringer
 får det – med tiden – større ansvar for både
sig selv og andre.

I skal som forældre være opmærksomme på / vænne jer til at:
 Det er forskellige voksne der modtager jeres barn om morgenen, og igen andre, I siger farvel til om eftermiddagen
 De voksne ikke altid ved præcis hvor barnet
leger, legen flytter sig omkring…
 Der er mange børn, og jeres barn indgår
som en del af helheden i gruppen, samtidig
med at der selvfølgelig kan tages individuelle hensyn efter aftale
 Selvom barnet har glædet sig meget og alle
er enige om, at barnet er modent til børnehavelivet, så tager det alvorligt på kræfterne
at rykke længere ud i verden
 Alle børn reagerer, når de skifter miljø
 Børn reagerer oftere på forældrenes følelser, end på egen oplevelse af at blive afleveret et nyt sted
 De voksne i børnehaven ikke ved hvor barnet har lagt sin trøje, strømper eller eget legetøjet
 I skal selv indhente informationer, læse tavler / opslag / breve og stille spørgsmål… ingen spørgsmål kan være for store eller små
eller dumme…

Inden starten i børnehaven
Inden starten i børnehaven aftaler I et besøg med
børnehaven, hvor det er vigtigt, at I snakker med
pædagogen om:
 Hvordan I oplever Jeres barn – fortæl om
jeres familieliv, er der forhold, børnehaven
skal kende til
 Hvordan er det for jer at skulle aflevere jeres barn et nyt sted - har I prøvet det før? –
hvordan er jeres forestillinger om et børnehaveliv? – hvilke forventninger / glæder /
bekymringer har I?
 Hvad I har brug for, for at føle jer trygge i
opstartsperioden
 Jeres ønsker til samarbejde - er der erfaringer fra dagpleje / vuggestue, I ønsker at viderebringe
 Hvordan aflevering og afhentning gerne
skal foregå, hvor lang tid det er hensigtsmæssigt at bruge på det
 Hvordan og til hvem skal børnehaven tage
kontakt, hvis barnet fx bliver syg i børnehaven
 Hvad kan jeres barn godt lide, fx sove- og
spisevaner, rutiner når I putter barnet, hvad
kan barnet lide at lege, er der noget barnet
er særlig optaget af…
 Har jeres barn særlige behov, der skal tages hensyn til. Der laves konkrete aftaler,
evt. i samarbejde med sundhedsplejersken
eller PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Opfordringer for at få en hensigtsmæssig indkøringsperiode:
Det er vigtigt at:
 Begge forældre kommer med på besøg (og
tager del i barnets ”nye liv”)
 Få snakket om barnets start og liv i børnehaven samt forventninger til samarbejdet
 Have god tid til indkøringen - og til at ringe
børnehaven op, hvis afleveringen ikke lige
var så lykkelig…
 Spørge, hvis der er noget man undrer sig
over…
 Dagplejeren / vuggestuen – hvis det er
praktisk muligt – tager på besøg sammen
med barnet forud for børnehavestarten.
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