Mit barn skal starte i børnehave

Denne folder er udarbejdet af forældrebestyrelsen i Øster Snede
Børnehus og alle beskrivelser i denne, er forældres
meninger/holdninger og hvad vi har oplevet i forbindelse med vores
barn er startet i børnehave.

Udarbejdet i marts 2012

Mit barn skal starte i børnehave.
At starte i børnehave er en stor ting for et barn, men dobbelt så stort for forældrene
Barnet glæder sig, så er man nemlig stor, når man skal i børnehave - det siger alle i
hvert fald. Men vi .
forældre kan tænke: ” Er mit barn klar til det? De ser så store ud de andre børn! Og
hvad så med at sove?
Og mit barn bruger jo stadig ble!
Der er mange spørgsmål der fylder, men med denne overgangs beskrivelse vil vi forsøge, at
beskrive hvad vi har oplevet og give vores erfaringer videre, så I og Jeres barn kan få så god
en og blid start i børnehaven som muligt.

Vi vil her prøve at give jer et par tips til en god børnehavestart.
Rigtig / forkert.

•Når man går i børnehave bruger man ikke sut! Forkert.
Hvis barnet bruger sut, så er det ikke nu man skal tage den fra barnet. Sutten kan være
lige præcis den der giver tryghed hvis barnet skal sove til middag i børnehave.

•Når man starter i børnehave bruger man ikke ble! Forkert.
Når Jeres barn starter i børnehave skal der ikke bruges energi på at gøre barnet renligt.
Hermed ikke sagt at I ikke skal træne, men I skal ikke presse på for, at gøre barnet
renligt. Når jeres barn er faldet til, og er blevet tryg ved de nye omgivelser, kan I i
samarbejde med børnehaven lave en plan for, hvornår barnet skal smide bleen.

•Når man går i børnehave sover man ikke til middag mere! Forkert.
Man kan sagtens sove til middag i børnehaven. I børnehaven har de madrasser, puder
og tæpper. Jeres barn er velkomment til at have en sovebamse, nusseklud, sut m.m
med når det skal sove. Der soves til middag ca. kl. 13-14
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•Når man starter i børnehave er man en stor dreng/pige! Det er både rigtigt og forkert.

Men I skal som forældre huske på, at Jeres barn bliver det blandt de yngste i
børnehaven, og så kan man godt føle sig lille. Derfor skal jeres krav til barnet også være
realistiske i forhold til barnets alder
•Når man går i børnehave tager man selv sit tøj af og på? Rigtigt og forkert.
Man skal som forældre vælge sine kampe. Når I afleverer, kan Jeres barn godt selv tage
sit tøj af, og sine sutsko på - men når I henter om eftermiddagen har Jeres barn været i
gang i mange timer. Når man bliver hentet og ser sin mor/far er det som om, at de
sidste kræfter siver ud af kroppen, og man kan ingenting. For at I som forældre skal
komme ud af døren på en god måde, er det her en god ide, at I som forældre hjælper
barnet med at tage sit tøj på. Så undgår I nemlig en konflikt, som kan vare længe.

•Mit barn skal vel "køres" ind i børnehaven? Rigtig.
Derfor er det selvfølgeligt stadig en god ide at begynde i det små, men I som forældre
behøver ikke at bruge en uge på indkøring.
Som forældre ønsker man en god start for sit barn i børnehave, og det er her vigtigt at
understrege, at indkøring er meget individuel, og hvor lang tid man ønsker, at være
sammen med sit barn. Nogle tager på besøg i børnehaven op til børnehavestart, bruger
tiden om morgenen/formiddagen og andre er i børnehaven sammen med sit barn et par
dage. Som sagt, er det meget individuelt.

Farvel og goddag:
For barnet er det vigtigt, at vi som forældre får sagt ordentligt farvel når vi går. Sørg
derfor for, at få sagt godmorgen til personalet, sammen med barnet, så barnet ved,
hvem der er i børnehaven den morgen. Det giver barnet en tryghed. Fortæl personalet
når I går, så de kan hjælpe barnet med at sige farvel og få vinket til Jer. Det er ikke hver
morgen der vil være en voksen fra den stue, dit barn hører til, derfor er det vigtigt, at I
også lærer de voksne at kende, fra de andre stuer.
Det er helt normalt, at barnet kan blive ked af det når forældrene siger farvel. Personalet
i Øster Snede Børnehus sørger for, at trøste barnet, lytte og anerkende deres følelser. I
er velkomne til at ringe senere, for at høre om hvordan resten af morgen er gået. Det er
vigtigt, at I som forældre tager kontakt til primærpædagogen på Jeres barns stue, hvis I
ikke føler, at afleveringssituationen fungerer, så I sammen kan finde en god løsning.
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Ligeledes er det helt normalt, at barnet kan blive ked af det eller vred, når I henter dem
om eftermiddagen. Her er det vigtigt, at I får sagt ordentligt goddag til jeres barn og har
tid, til at lytte og anerkende deres følelser.
Herefter kan I forældre få talt med personalet og få givet hinanden beskeder og få talt
om dagen der er gået.
Det er meget vigtigt at I siger goddag og farvel til personalet, så de ved om I er kommet
eller gået!

Husk: trygge forældre = trygge børn
Forældrebestyrelsen i Øster Snede Børnehus håber, at I som forældre
kan bruge denne folder og vi håber at I og Jeres barn må få en fantastisk
start i Øster Snede Børnehus
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