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OVERGANG OG TILVENNING TIL NY AVDELING

 Barnehageloven § 1 formål 1. ledd

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet 

ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling»

 Rammeplanen 2017, s. 33

«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom 

til å bli kjent med barna og personalet når de bytter 

barnegruppe.»

 Det å begynne i barnehagen er en stor omveltning i 

barns liv. Det å begynne på ny avdeling kan også være 

det.

 Barna går fra sin trygge base med voksne de har 

knyttet sterke bånd til, over til en ny hverdag med 

nye rutiner og kanskje nye voksne som de må bli 

kjent med.

 I Vesletun har vi en ordning der det alltid følger minst 

en kjent voksen med over til ny avdeling. 



FASTE RETNINGSLINJER VED OVERGANG TIL NY AVDELING

 Barna blir forberedt på at de skal begynne på ny 
avdeling. Dette starter etter nyttår.     

 Når barna er ute, blir det mer naturlig for de yngre 
og leke mer på de eldre barnas uteområde og 
benytte lekene som befinner seg der. 

 Når sommeren er her og det nærmer seg ferie, 
flytter barna tingene sine til ny plass i garderoben. 

 Dersom det er få barn på hver avdeling på 
sommeren, blir avdelinger slått sammen. Det skal 
alltid være en kjent voksen tilstede for barna.

 Ved ferieavvikling kan ansatte tilvennes sine nye 
barnegrupper ved at f eks en ny ansatt jobber 
sammen med de ansatte som allerede er kjent for 
barna.

 Målet for overgangen innad i 
barnehagens avdelinger er at den nye 
avdelingen raskt skal føles som en like 
trygg og god base for barna som den de 
forlater.

Forberedelser



Veslebu       Regnboga

 Veslebu og Regnboga følger hverandre ganske 
tett gjennom hele barnehageåret, og på den 
måten blir barna på Veslebu godt kjent med 
både rom og voksne på Regnboga. 

 Etterhvert utforskes rommene på Solglytt, for at 
barna skal bli trygge på huset som en helhet. 
På den måten får de også hilse på nye voksne 
sammen med kjente voksne. 

Regnboga Solglytt

 Barna på Regnboga benytter seg av rom på 
Solglytt til å leke på når det er anledning til det. 
Dette skjer gjerne etter nyttår, men må ses litt 
an i forhold til barnegruppa og om det er behov 
for mer rom enn hva Regnboga kan tilby. 
På denne måten får barna en fin mulighet til å 
bli kjent med Solglytt samtidig som tryggheten 
er tilstede i kjente voksne og kjent 
barnegruppe.

BARN



Solglytt        Perlemor

 Barna er godt kjent med Perlemor sine rom og de 

tilgjengelige rom i kjelleren gjennom å benytte dem 

gjennom hele året før de skal flytte over til ny 

avdeling.



ANSATTE 

 Alle ansatte gis mulighet til å ønske hvilken 
avdeling de vil jobbe på neste barnehageår. 
Prinsippene er at det alltid skal følge med minst 
en voksen fra barnas tidligere avdeling over på 
ny avdeling.

 Styrer fordeler ansatte med utgangspunkt i å få
den best mulige fordeling i forhold til; 

- ansatte som kjenner barnegruppa fra før

- kompetanse

- stillingsstørrelse  

 Hver vår bruker vi ½ planleggingsdag til 
avdelingsvis å planlegge nytt barnehageår.

 Alle ansatte har ansvar for å gjøre seg kjent 
med nye barn og ny barnegruppe slik at de er 
forberedt til nytt barnehageår. 

 Dette gjøres ved å tilbringe litt tid sammen 
med ny barnegruppe før barna går ut i ferie, 
snakke med pedagogisk leder på aktuell 
avdeling for informasjon, og lese det enkelte 
barns oppfølgingsavtale.



 Har ansvar for at året som helhet blir evaluert i
personalgruppa.

 Dersom det er skifte av pedagogisk leder har den 
ansvar for å; 

- lese oppfølgingsavtalene for å gjøre seg kjent med    
barnegruppa. 

- videreformidle informasjon om enkeltbarn og   
barnegruppa til ny pedagogisk leder.

- gjennomgå årsevalueringen for barnegruppa med ny  
pedagogisk leder 

Pedagogisk leder

 På våren får foreldre informasjon om barn og 

ansattes fordeling på avdelingene.

 Etter 2 mnd. på ny avdeling tilbys det foreldresamtale

Foreldre


