
Tilknytning – en trygg barnehagestart for alle 

Den første tiden i barnehagen 
Det å begynne i barnehagen er en ny tilværelse for både barn og foresatte. Frem til nå har de fleste barn 

hatt sine foresatte som eneste nære omsorgspersoner, og det kan være en stor forandring og nå skulle 

forholde seg til nye voksne i tillegg til å måtte dele disse med mange andre barn.  

Tilknytningsperson  
Første dagen i barnehagen vil dere bli møtt av barnets tilknytningsperson. Denne personen er også deres 

kontaktperson den første tiden, og sammen legger dere en plan for de første dagene i barnehagen. 

Tilknytningspersonen vil snakke med dere om blant annet barnets vaner og behov, så vi kan bli kjent med 

barnet og møte det på best mulig måte. Ved å ha denne tilknytningspersonen bidrar det til å skape et 

trygt fundament for barnet den første tiden, og når denne tilknytningen er etablert er det enklere for 

barnet å utvikle gode relasjoner til de andre voksne i barnehagen  

 

Tilknytning  
Begrepet tilknytning brukes for å beskrive hvordan barn tidlig i livet utvikler relasjoner og knytter seg 

følelsesmessig til nære omsorgspersoner på en måte som er felles for alle mennesker. Barnets behov for 

tilknytning er like grunnleggende som barnets behov for mat, drikke og søvn. I denne sammenhengen 

handler tilknytningsteori om hvordan barn er avhengig av tilgjengelige omsorgspersoner for trøst og 

trygghet for å kunne flytte sin energi over på utforskning og læring. 

 

Trygghetssirkelen 

I vår enhet har vi de siste årene hatt spesielt fokus på tilknytningsteori, ved bruk av «Trygghetssirkelen». 

Dette er en modell som brukes i de daglige gjøremålene i barnehagen, som grunnlag for en pedagogisk 

praksis som fremmer trygg tilknytning og en god tilvenning i barnehagen. Den er utviklet for lettere å 

kunne analysere og tolke barns adferd, følelser og behov og for at barna skal bli tryggere og utvikle god 

selvregulering og sosial kompetanse. [Barnehagen tilbyr foreldrekurs i trygghetssirkelen hvert år].  

 

 

 

 



 

Tilknytningsperioden 

Tilknytningsperioden slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen alene uten foresatte, men 

når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foresatte ikke er tilstede. Barnehagen skal i 

tilvenningsperioden bli kjent med barnet og barnets rutiner og preferanser. I tilknytningsperioden tilpasser 

avdelingen seg barna og deres rutiner, så langt det praktisk lar seg gjennomføre.   

 

Fordi barn er så forskjellige er det ikke alltid like lett for personalet å oppfatte barns ulike behov og møte 

dem på gode måter. Det som fungerer for ett barn passer ikke nødvendigvis for et annet. Noen barn blir 

fort trygge i barnehagen, mens andre bruker lengre tid. Begge deler er like vanlig! En god dialog og et 

nært foreldresamarbeid er en viktig faktor for en god tilvenning og for at barnet skal føle seg trygg i 

barnehagen. Mens foresatte er eksperter på sitt barn, er personalet i barnehagen eksperter på barnehagen 

og barn i gruppe. God informasjon er derfor et nøkkelord denne tiden. Hjelp oss å bli kjent med ditt barn 

og støtt barnet i å bli kjent med oss. Sammen skal vi gjøre denne tiden så bra og god som mulig for alle. 

 

Når dere kommer i barnehagen er dere den trygge basen. Det er viktig at dere setter av god tid i 

oppstarten. Barnet må få bevege seg «ut i verden» for å utforske, og samtidig være trygg på at foreldre er 

der dersom det trenger dere. At dere er den trygge basen og kan ta i mot når barnet vil ha hjelp, trenger 

trøst, eller sagt på en annen måte; trenger «lading». Etter hvert som barnet blir kjent med, får utforske og 

blir trygg i forhold til sin tilknytningsperson, vil denne også etter hvert fungere som en trygg base for 

barnet. 

 

DE FØRSTE DAGENE  

Dag 1: (1-2 timer)  

Denne dagen er dere på «besøk». Foreldre er sammen med barnet hele dagen, og det er fint om de deltar 

aktivt i introduksjonen av det nye miljøet. Foreldrene bør selv stelle barnet den første dagen, og sitte 

sammen under måltid og aktiviteter. Dagen bør avsluttes mens «leken er god» og det fortsatt er gøy å 

være her.  

 

Dag 2 (3-4 timer) 

Personalet overtar mer av ansvaret for barnet, men foreldrene er fremdeles med på stell, måltider og 

legging av barnet. Andre dag er det tid for å forlate barnet alene sammen med personalet en liten stund, 

da sitter dere for eksempel på barnehagens pauserom eller er like i nærheten.  

 

Dag 3 (Etter avtale) 

Lik dag 2, men foreldrene er kanskje borte i en litt lengre periode. Denne dagen og tiden videre avtales 

individuelt med deres tilknytningsperson videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gode råd til foresatte 
Forbered barnet på at det skal starte i barnehagen. Snakk om barnehagen og bruk barnehagens 

uteområde til lek på fritiden. Ta barnehagen inn i hverdagen deres.  

 

Ta dere god tid i tilvenningsperioden. Ta litt kortere dager til å begynne med og forleng dagene gradvis. Å 

begynne i barnehagen kan være krevende og virke stressende på et lite barn. Vi anbefaler derfor at dere 

legger opp til rolige ettermiddager de første ukene. 

 

 

Når tiden er inne for å være litt borte fra barnet, er det viktig å gjøre avskjeden tydelig for barnet. Husk og 

alltid si «Ha det» - både når barnet er trist og når det leker og ser fornøyd ut. Hvis barnet gråter er det 

viktig å møte barnet med trøst og med en anerkjennende holdning: ”Jeg skjønner at du er lei deg når jeg 

må gå”. Personalet er sammen med barnet, møter det og viser at det er lov til å være trist og lei seg.   

 

Det er naturlig for foreldre å føle at det er vanskelig å forlate barnet og overlate barnet til ”fremmede” 

voksne. Snakk med personalet om du føler deg usikker. Å gå fra et gråtende barn kan oppleves som både 

vondt og vanskelig. Fortell oss om deres følelser rundt dette, så vi kan hjelpe til på best mulig måte. Ikke 

nøl med å ringe eller send en melding om dere ønsker en oppdatering om hvordan det går eller lurer på 

noe. Om barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, blir også overgangen lettere for 

barnet. 

 

NY tilvenning for noen: Barn som starter på småbarnsavdelingen Maurtua i Hauglegda barnehage, flytter 

etter ett eller to år over til en av de fire andre avdelingene. Når det nærmer seg overflytting, vil barnet 

sammen med personalet besøke den nye avdelingen ofte slik at barnet blir kjent med de voksne og 

avdelingen for øvrig. Likevel er det viktig at foreldre beregner ekstra tid de første dagene ved oppstart på 

ny avdeling. Vi forsøker å legge til rette slik at vennskap mellom barna ivaretas ved overflyttinger. 
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