
 

 
 

Opstart i Havrevænget 

 
 

Hvad betyder det for barnet og for forældrene? 

Det er noget helt særligt at starte i en institution. Jeres barn skal lære nye 

voksne at kende, nye lyde, nyt sovested og nye vaner, men også forholde sig 

til andre børn, som det skal dele de voksne med.    

For jer som forældre er det måske første gang, I skal overlade ansvaret for 

Jeres barn til andre. Det betyder, at I skal lære os at kende og blive trygge ved 

os. 

 

Opstart i vuggestue 

Det at skulle begynde i vuggestue er en stor omvæltning for hele familien. Det 

er vigtigt for os, at I og Jeres barn får en god start i vuggestuen.  

For at gøre overgangen så blid som mulig, anbefaler vi, at I afsætter god tid. I 

begyndelsen kan det være nødvendigt, at I er her hele tiden.  

Når barnet har lært os lidt at kende og føler sig tryg, kan barnet være her 

alene i flere timer, men vi anbefaler, at barnet i begyndelsen har korte dage. 

Men børn er forskellige, så derfor er det vigtigt, at vi løbende snakker  

sammen, så barnet får den indkøring, det har behov for.               

 

Opstart i børnehaven 

Det er meget individuelt, hvor lang tid det tager det enkelte barn at blive tryg i 

børnehaven. Vi vil derfor i et samarbejde med Jer aftale, hvordan vi 

tilrettelægger opstarten bedst muligt. 

Vores anbefaling til den bedst tænkelige start er: 

Den første dag kommer I på besøg sammen med Jeres barn og er her i 1½-2½ 

timer. 

De efterfølgende dage vil I aftale med stuens personale, hvordan den 

resterende indkøring skal tilrettelægges. Nogle børn kan godt håndtere at 

være her alene et par timer på dag 2 og andre har behov for, at I er her.  

I skal forvente at bruge 1-2 uger før Jeres barn er helt tryg ved personalet og 

børnehaven. Det er vigtigt, at I tænker nogle tidlige dage ind, hvor I henter 

efter frokost samt lige efter frugt om eftermiddagen. Jeres barn får mange nye 



 

 
 

indtryk i løbet af de første dage, som Jeres barn skal bruge tid på at 

bearbejde. 

Men igen, børn er forskellige, så derfor er det vigtigt, at vi løbende snakker 

sammen, så barnet får den indkøring, det har behov for.  

 

Det er vigtigt, at I husker at sige farvel til Jeres barn, at barnet ser I går, også 

selvom det måske græder. 

 

Husk: I er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går  

 

 
 


