Gode overgangsrutiner
Overgangen fra ekornstua til beverstua.
Barnet ditt er nå så stort at det er dags å begynne på storavdeling, det er stas! Dette er for
mange en spennende overgang og for noen er det litt skummelt. For at overgangen fra liten
til stor avdeling skal bli best mulig for både barn og foreldre, ønsker vi her å informere dere
litt om overgangen og om Beverstua som avdeling.
Barna har vært på besøk flere ganger gjennom hele barnehagetiden og kjenner godt til
beverstua. De har gjennom årene på småbarnsavdelingen fått innsyn og blitt kjent med både
lokalene, barna og personalet som jobber der. Siste tiden på småbarnsavdelingen har vi
hyppigere besøk. Vi spiser av og til inne på beverstua og er der og leker. Noen av barna har
også hospitert hele dager på stor avdeling. Vi har som policy at vi samarbeider tett på huset
gjennom fellesopplegg og hospitering i løpet av året. Vi er ikke flere barn her i barnehagen
enn at alle voksne skal kjenne alle barn på huset. «Gøy sammen – store og små»!
På beverstua er barna litt større enn på ekornstua, det er større barnegrupper og det er mer
aktivitet og opplegg. Det er også et faktum at det er færre voksne pr. barn. På beverstua er
det en voksen på 6 barn, på småbarns avdelingen er det en voksen pr 3 barn. Det betyr at
barna skal bli mer selvstendige og ha tilsyn og omsorg på en litt annen måte enn på
småbarnsavdelingen. Barnehageåret 19/20 blir det 18 barn på beverstua blå og 17 barn på
beverstua rød, 3 ansatte i grunnbemanning på hver av basene.
Vår erfaring er at de fleste barna er klare for å komme i et større fellesskap med flere barn
og mere opplegg og læring når de nærmer seg 3-års alderen. På beverstua er det også flere
venner å velge mellom. I tre års alderen begynner barna å leke med hverandre på en annen
måte, rolleleken får en større plass i barnas liv. De trenger også større barn som de kan lære
av og strekke seg etter. I tillegg er de nå klare for en mer variert hverdag med mer
aktiviteter, læring, turer og tilbud. Alt dette skal det bli tilrettelagt for på Beverstua.
Som med alle andre endringssituasjoner kan man få noen reaksjoner i overgangen, noen
synes endring er vanskelig og skummelt, mens andre synes det er spennende og gøy! Men
de fleste barna pleier å falle raskt inn i de nye rutinene og miljøet. De ansatte i barnehagen
er godt vant til dette, og mange i personalgruppen har vært med på dette mange ganger før.
Personalet kjenner barna godt fra før og skal gjøre sitt beste for å få til en harmonisk
overgang for både foreldre og barn. Vi trenger også deres hjelp med å være positive til ny
avdeling og prøve å ikke overføre redsel til barna. I tilvenningsperioden samarbeider vi
ekstra tett med de voksne på småbarnsavdelingen som barna kjenner godt fra før. Er det
behov for å være litt på besøk på sin «gamle» avdeling i en overgangsperiode pleier vi å få til
det. Vi er et hus og vi samarbeider tett for barnas beste. For de fleste barna pleier det å
begynne på stor avdeling være veldig stas. Mye å glede seg til!
Hente og bringesituasjon
Vårt mål er å ha en god dialog med dere foreldre ved hente- og bringe situasjon hver dag. Vi
ønsker å møte dere og barna i garderoben om morgenen, og vi ønsker å ta ordentlig farvel på
ettermiddagen. Vi kan dessverre ikke ha lange samtaler ved henting/levering hver dag, da det
er mange barn som hentes/levers samtidig og mange barn som trenger vår oppmerksomhet i
den tiden. Men en liten prat om hvordan dagen har vært og hvordan barnet har hatt det, har
vi tid til hver dag. Større ting må avtales en tid til – og det gjør vi så gjerne!

Vi er mye ute i vår barnehage, slik at hente– og bringesituasjonen enkelte dager foregår ute,
da er det ekstra viktig at dere tar kontakt med personalet og gir beskjed om at dere har
kommet og at dere tar med barnet hjem.
Vi har felles morgenåpning på hele huset
Vi har felles morgenåpning med ekornstua fordi vi ønsker at barna skal oppleve godt felleskap
med hverandre på hele huset, og få et positivt forhold til alle barn og alle voksne som er i
barnehagen.
Medbrakt frokost spises mellom kl. 07.45-08.15 på kjøkkenet på Beverstua. Da er det fint om
dere foreldre følger barna inn til frokostbordet slik at personalet kan sørge for at det er gode
samtaler, hyggelig atmosfære og et godt måltid ved bordet. De som kommer etter kl. 08.15
bør ha spist frokost hjemme, da er det lek og aktiviteter på avdelingen.
Selvstendighet
På Beverstua spesielt legger vi vekt på at barna utvikler selvstendighet. Barna møter gradvis
økende forventninger i forhold til å kle på seg selv, gå på do, si ifra hvis man trenger hjelp til
noe og i å holde orden på egne ting.
De må også være med på å rydde leker på avdeling, rydde egen plass i gangen og rydde bort
matbokser/ drikkeflasker og spiseutstyr etter de har spist.
Det å øve seg på å vente på tur er også et viktig læring. Det å lytte til andre, ha empati for
andre og fungere sammen i lag med en gruppe barn.
De fleste barna som begynner på Beverstua har sluttet å sove. Noen av de min ste trenger
fortsatt hvile litt i en overgangsperiode. I de tilfellene har vi hvilestund på madrass etter lunsj.
Hvis barna er modne for det er det lurt å ha litt fokus på å være uten bleie og ikke sove hjemme
i sommerferien. Da er det lite klær og lyse dager. Personalet vil da følge opp dette etter
sommerferien. Men husk på at alle barn er forskjellige og noen barn trenger mere tid for å
slutte med bleie og soving. Det kan være store forskjeller.

Vi gleder oss til en fin overgang fra Ekornstua til Beverstua 
Hilsen Liselotte og hele personalgjengen.

