Småspirestandarden
Målsettingen med småspirestandarden er at alle barn
som begynner i Espiras barnehager får en god start i
barnehagen.
Småspirestandarden omfatter tre faser:
1. Før barnet starter i barnehagen.
2. De første dagene i barnehagen.
3. Oppfølging av tilvenningsperioden etter 2-8 uker.
Småspirestandarden følges av maler for velkomstbrev til
foreldre og skjema for oppstartsamtale og oppfølgingssamtale etter 2-8 uker.
Fase 1 – før barnet begynner i barnehagen

• Foreldre skal få tilbudsbrev i mappe med brosjyremateriell.
• Når plassen er akseptert etableres kontakt med foreldrene.
• Velkomstbrev sendes til foreldrene i god tid før oppstart
(se forslag til velkomstbrev).
• Alle barn skal få tilbud om å besøke barnehagen før oppstart.
• Det skal avholdes et felles foreldremøte eller en foreldresamtale før oppstart, for eksempel tidlig i juni (se forslag til
innhold på foreldremøte).

Fase 2 – de første dagene

• En avtalt kontaktperson tar i mot barnet og foreldrene de første
dagene, og sørger for at barnet har mulighet til å bli å etablere
trygge og nære relasjoner, først med noen få, deretter med
flere.

• Foreldrene tilbys oppstartsamtale senest etter en uke,
dersom denne ikke er avholdt før oppstart (se mal: skjema for
oppstartsamtale)
• Lengde og tidspunkt for tilvenning skal avtales og justeres
i dialog med foreldrene med bakgrunn i barnets behov.
Foreldrene skal minimum være tilstede sammen med
barnet i 3-5 dager.
• Foreldrene tar seg av de daglige rutinene med sitt barn
i starten (mat, bleieskift, påkledning osv.) Personalet nærmer
seg gradvis.
• Personalet skal være sensitive mot barnets behov og gi
barnet den støtten det trenger.
• Personalet skal være imøtekommende.
• Personalet skal sørge for en god struktur, organisering og
forutsigbarhet gjennom fast dagsrytme og faste aktiviteter.

Fase 3 – oppfølging av tilvenningsperioden

• Tilvenningsperioden vil i de fleste tilfeller regnes som
avsluttet etter 2-8 uker.
• Personalet skal invitere til løpende dialog og tilbakemeldinger
fra foreldrene underveis i tilvenningsperioden.
• Barnehagen skal gjennomføre en oppfølgingssamtale 2-8
uker med foreldrene etter barnets oppstart i barnehagen
(se mal: skjema for oppfølgingssamtale).

