
PLAN FOR OPPSTART I SPILLOPPEN                    
 

August – september 
Tema: Bli kjent 
 

Mål: Barn og voksne skal bli kjent med hverandre, med barnehagens fysiske miljø 
ute og inne og med rutinene/dagsrytmen i barnehagen. 
 

Begrunnelse: Oppstarten bør være så oversiktlig som mulig for de nye barna. De 
skal brått forholde seg til ukjente voksne og nye rutiner. I tillegg er det også 
mange barn de skal bli kjent med. For noen barn er det første gangen de skal 
være borte fra hjemmet flere timer i strekk uten mamma og pappa, og det kan 
være både uvant og vanskelig for enkelte. Vi vil derfor gjøre vårt beste for at 
den første tiden skal fortone seg mest mulig trygg og forutsigbar. Ved å bruke 
god tid og ha faste rutiner, vil alt nytt få tid til å feste seg og barna vil på et 
tidlig tidspunkt vite hva som forventes av dem. På denne måten bør overgangen 
gå greit for de aller fleste. Vi voksne har som mål å være tilgjengelige og 
lydhøre overfor de nye barna, slik at det er et fang eller en hånd å søke trøst i 
dersom det trengs. 
 

Hva gjør vi: 
• Den første dagen for nye barn: Barna kommer på et kort besøk (ca halv dag) 

sammen med en av de foresatte. Dersom det er mange nye barn som skal 
begynne, fordeles de over flere dager, slik at det ikke blir for mange å bli 
kjent med og konsentrere seg om på en og samme dag. Det er ugunstig i 
forhold til den oppmerksomheten vi ønsker å gi det enkelte barn i oppstarten. 
Barna kommer til avtalt tidspunkt og blir i barnehagen til etter vi har spist og 
lekt litt ute. På forhånd har barna blitt fordelt på tre faste grupper med en 
fast voksen som har ansvar for gruppa (primærkontakt/lekegruppe). Dette 
gjelder Huskestua og ikke Loppekassa, der det er så få barn at det ikke er 
nødvendig å dele dem. Primærkontakten tar imot og har hovedansvar for å bli 
kjent med barnet så sant dette er mulig. Vi tar inn nye barn allerede fra uke 
31, og da er det fortsatt ferieavvikling i barnehagen og primærkontakten kan 
derfor være på ferie. I oppstarten foregår mye av lek og aktiviteter i den 
lille gruppa, slik at det skal bli lettere å få oversikt og etablere trygghet og 
tilhørighet. 

• Dag nummer to: Barna kommer til den tiden som ble avtalt dagen i forvegen 
og det er naturlig at de denne dagen blir litt lenger, alt etter som hvordan 
det utvikler seg. Her kan det være litt ulikt hvordan hvert enkelt barn takler 
sin nye tilværelse. Foreldrene oppfordres til å la barna være deler av dagen 
alene. Primærkontakten følger opp og sørger for at barna tar del i det som 
skjer til de ulike tidspunkt. 



• Tredje dag bør være en så vanlig dag som mulig, hvis det ikke er spesielle 
grunner som gjør det nødvendig med en lengre tilvenningsperiode. Vi har 
erfaring med at de fleste på dette tidspunkt er trygge nok til at de kan følge 
vanlig rutine, men det finnes unntak, og de må selvfølgelig få den tiden de 
trenger. 

• Førstegangssamtale. I løpet av innkjøringsdagene prøver vi å få gjennomført 
en kort samtale med den som følger barnet. Dette gjør vi for å lære barnet å 
kjenne så raskt som mulig, slik at oppstarten blir en trygg og positiv prosess 
for barnet. 

• Samlingsstund hver dag brukes til å lære navnet på alle små og store, og til å 
bevisstgjøre barna på hvilken gruppe de tilhører. Vi bruker forskjellige 
navnesanger/navneleker og sanger/bøker om fellesskap og vennskap. 
Samtaler om hvert enkelt barn og familien deres, og om hvordan det er å 
begynne i barnehage og få nye venner bruker vi også tid på. 

• Dagsrytmen: Vi innarbeider rutinene så konsekvent som mulig, slik at barna 
raskt får oversikt over egen hverdag. Når de ulike aktivitetene gjentar seg/ 
skjer i samme rekkefølge, blir dagene forutsigbare og trygge og barna 
opplever at de mestrer sin nye tilværelse. 

• Turdag en dag i uka: De første ukene tilbringer vi mest mulig i barnehagen. 
Etter hvert tar vi korte turer i nærmiljøet. Når tiden er inne for det, går 
turen til et fast oppholdssted i skogen og der er vi så lenge vær og 
føreforhold tillater det. 

• Aktiviteter generelt: For at barna skal bli kjent med hverandre og med oss 
voksne, legger vi opp til mest mulig frilek i smågrupper den første tiden. Vi vil 
i en del situasjoner bruke primærgruppene aktivt i frileken og la de barna 
som har gått her før, i samarbeid med primærkontakten, ha som oppgave å ta 
vare på de nye i gruppa og gjøre dem kjent med hva som finnes av leker og 
annet utstyr. På denne måten blir det færre å bli kjent med i startfasen, og 
de nye har noe konkret å forholde seg til. Selvfølgelig hindrer vi ikke barn 
som på eget initiativ tar kontakt med hverandre på tvers av gruppene å leke 
sammen. Det er kun en metode vi benytter oss av i tilfelle noen til tider 
trenger å ha det litt roligere, kanskje særlig de mer forsiktige barna. Vi 
voksne må hele tiden være observante og vurdere fortløpende hvordan hvert 
enkelt barn takler det å være ny i barnehagen. Ut ifra den informasjonen 
dette gir oss, sammen med informasjon vi får fra dere foreldre, legger vi til 
rette for at alle skal trives og ha det bra!  

 

VI ØNSKER MED DETTE ALLE VELKOMMEN TIL OSS, VI GLEDER OSS 
TIL Å BLI KJENT MED VÅRE NYE SPILLOPPER! 
 

HILSEN ANITA, ANDRÉAS, LENA, MARIANN, MARIT, PETTER OG 
RANDI            


