Praktiske oplysninger om indkøringen
Tømmerup Fribørnehave - NATURligvis
...lad os hjælpe hinanden
...lad os spille hinanden gode
Før barnet starter i Tømmerup Fribørnehave
Når I har takket ja tak til en plads i Tømmerup Fribørnehave vil I modtage en mail med praktiske oplysninger omkring livet i børnehaven.
En måned inden opstartsdatoen aftales et besøg i børnehaven, hvor vi viser børnehavens lokaler og have frem, samt finder en plads til barnet i garderoben.
Barnet vil få mulighed for at hilse på både børn og voksne samt at lege lidt i børnehaven ved dette besøg.
2 pædagoger fra Tømmerup Fribørnehave kommer på besøg hos Jer, 1 uge før Jeres barn starter. Vi aftaler i fællesskab, hvornår besøget passer alle bedst.
Besøget tager udgangspunkt i de spørgsmål som fremgår af velkomstmailen. Vi fortæller om hverdagen i børnehaven og vi taler om Jeres barn og om
indkøringens første tid. Alle børn og familier er unikke og har hver sine behov, hvilket vi taler også taler om ved dette besøg. Besøget vil være af ca. 1 times
varighed.
I børnehaven har vi gjort garderobepladsen klar til jeres barn og vil har talt med de andre børn om, at der starter et nyt barn i vores børnehave. Vi har også
orienteret de øvrige forældre om, at jeres barn starter i børnehaven.
Den dag barnet starter
Den første dag i børnehaven anbefaler vi, at I kommer kl. 8.30 og medbringer madpakke og drikkedunk.
Barnet vil blive mødt af en pædagog fra den gruppe, som barnet skal tilhøre. Det første vi gør er at vise barnet sin garderobeplads og sætte billedet af
barnet op på pladsen. Vi vil tale lidt om hvilke børn, der har garderobeplads ved siden af barnet.
Vi viser jer til rette i huset, og går ud i haven, hvor vi leger og taler med hinanden og lærer hinanden at kende endnu bedre. Vi spiser madpakker og
herefter anbefaler vi, at vi siger på gensyn i morgen, så vi slutter af med en success som vi kan starte dagen i morgen på.

Det vigtigste for os i denne proces er at sikre, at I er trygge. Vi vil være lyttende og spørgende og vil svare på alle jeres spørgsmål så godt vi kan. Inden I går
hjem den første dag taler vi om, hvordan I synes dagen er gået, hvad I har oplevet og hvilke tanker I gør jer om i morgen.
Anden dag i børnehaven
Anden dag barnet kommer i børnehave, vil det blive mødt af det faste personale som tager imod barnet og igangsætter en dialog omkring dagen i går og
hvad barnet lavede da I kom hjem. Vi spørger ind til, hvad I forældre oplevede og hvilke forventninger I har til dagen. Skal barnet sove i børnehaven? Er I
klar til at gå væk fra børnehaven i dag? Har I brug for at være i børnehaven sammen med barnet? Når dette er afklaret, så inddrager vi barnet i de planlagte
aktiviteter for dagen.
Vi forsøger at holde os til vores egen have i det første stykke tid, at barnet går i børnehaven, så det først og fremmest bliver tryg i de nye omgivelser og
finder ud af hvor toilettet, garderoben og de forskellige læringsrum er i børnehaven. Vi har ikke hegn op omkring børnehaven, så barnet vil blive vist rundt i
haven og få fortalt hvor de usynlige grænser er. Dette sker oftes i samarbejde med nogle af de ældre børn, som rigtigt gerne vil vise deres børnehave frem.
Det pædagogiske personale er meget opmærksomme på barnet og på om der kan skabes relationer til både voksne og børn.
I starten er det vigtigt at barnet får mange gode oplevelser omkring det at gå i børnehaven, så vi anbefaler korte dage med successoplevelser til at starte
med.
De næste dage
De følgende dage skabes fundamentet for den gode aflevering af barnet. Nogle børn er klar til at sige farvel til mor eller far med det samme, mens andre
har brug for lidt længere tid til at sige farvel. Vi stiller os til rådighed, men det er jer forældre der afgør, hvornår det rigtige tidspunkt for at forlade
børnehaven er kommet. Vi vil rigtigt gerne hjælpe og nogle gange spørger vi ind til om I har brug for hjælp til at sige farvel. Hvis det har været en aflevering
som har været vanskelig og barnet har været ked af det, så er I altid velkomne til at ringe til os, for at høre om barnet er OK. Nogle gange skriver vi en sms
til den forældre, der har afleveret barnet, for at sige at barnet er i godt humør igen.
De næste dage anbefaler vi, at barnet prøver at blive i børnehaven lidt længere tid og evt. får en middagslur, inden barnet går hjem. Vi plejer at aftale med
jer forældre, at vi sender en sms, når barnet sover og igen når barnet vågner, og at I er i nærheden, så I kan hente barnet lige efter middagsluren.
Vi fortæller jer ved afhentningen om hvordan barnets dag er forløbet, og vi lytter rigtigt gerne til jeres oplevelser fra dagen i forvejen.

Efterfølgende tid
Det er meget individuelt hvordan barnet reagerer på at starte et nyt sted, men generelt går det rigtigt godt og børnene føler sig hurtigt trygge, bl.a. fordi vi
ikke er så mange børn og voksne og fordi vi er meget opmærksomme på barnet. Men I skal være forberedt på, at barnet kan reagerer ved at gå lidt tilbage i
sin udvikling – f.eks. begynder at bruge sut og ble igen. Denne reaktion kommer oftes efter et par uge, hvor det går op for barnet, at dette er den nye
virkelighed for dem.
Barnet kan også være meget træt, da der er mange nye oplevelser og sanseindtryk at forholde sig til og forbi vi tilbringer det meste af tiden udendørs og i
bevægelse.
Vi holder løbende kontakt og fortæller Jer om, hvordan det går med Jeres barn. Vi kan foreslå legeaftaler med børn, som Jeres barn leger med, og som vi
håber, at I vil følge op på, så barnet får opbygget nogle gode legerelationer.
Tre måneder samtale
Efter 3 – 4 måneder efter starten i børnehaven tilbyder vi jer en forældresamtale, hvor vi vil have fokus på følgende:
• Jeres barns trivsel
• Jeres oplevelser af indkøringen
• Forventningsafstemning omkring det videre samarbejde omkring Jeres barn
• Vurdering af behov for sprogvurdering af Jeres barn
Til samtalen vil børnehavens leder og den primære pædagog være deltagende.

