Vedlegg 6: Oppstartsamtale - dette er mitt barn

Oppstartsamtale - dette er mitt barn
Dato:

_________________________________________________________

Deltakere:

_________________________________________________________

Barnets navn,
fødselsdato:
_________________________________________________________
Morsmål:

__________________________________________________________

Skjemaet kan fylles ut før samtalen, eller brukes som utgangspunkt i oppstartsamtalen. Pedagogisk leder
skriver da referat.
Husk, du er ikke pliktig til å dele opplysninger du ikke ønsker å dele. De gis på frivillig grunnlag.
Tidlig omsorg
Har barnet hatt omsorg (barnehage, dagmamma)
utenfor hjemmet tidligere?
Hvis ja. Hvordan var tilvenningen?

Hvordan knyttet barnet seg til de voksne der?

Hvordan trivdes barnet?

Familiesituasjonen
Hvem regnes som nærmeste familie?
Mor, far, søsken, besteforeldre,
bonusforeldre\søsken?

Hvem bor barnet sammen med?
Hvis aktuelt:
Foreldreansvar\daglig omsorg:
Hvem skal ha informasjon fra barnehagen?
Hvordan er fordelingen av samværet dersom
foreldrene ikke bor sammen?
Hvem varsler barnehagen ved en evt. Endring?
Er det noen som barnet er spesielt knyttet til
utenom familie?
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Er det noe i barnets omsorgsmiljø du er bekymret
for, og som kan ha innvirkning på barnets trivsel,
utvikling og helse?
f. eks: stress, fysisk\psykisk sykdom, konflikter
mellom voksne, skilsmisse, rus, annet?
(du/dere bestemmer selv hvilken informasjon det
kan være nyttig for barnehagen å vite om).

Nærmere om barnet- praktisk tilrettelegging
Barnet
Bruk 5 ord for å beskrive barnet

Mat og spisevaner
Allergier (ev matallergi, se vedlegg 6)
Noe spesielt barnet like\ikke liker?
Barnehagen informerer om mat i barnehagen
Hvile
Sover barnet om dagen, evt hvor lenge?
Bruker barnet kosedyr, smokk, eller lignende?
Er barnet vant til å sove ute\inne?
Barnehagen fortelle om rutinene i barnehagen

Utstyr-klær
Hva trenger barnet av klær – foresatte får liste
over klær og annet utstyr i barnehagen.

Toalett og stell
Bruker barnet bleie?
Er barnet vant til faste rutiner?
Ønsker fra foreldrene?
Aktiviteter\vaner
Aktiviteter som barnet liker\ikke liker
Favorittbok/sang/leke

Språk og kommunikasjon
Ord og utrykk barnet bruker
Hva forstår barnet?
Gjennomgang av helseattest
Forhåndsregler i barnehagen?
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Trygghet og følelser
Gir barnet tydelige signaler- er barnet «lett å
lese»?
Gir barnet uttrykk for egne behov?
Hvilke følelser bruker\viser barnet i det daglige?
(trist, glad, redd, flau, bekymret etc..)

Trygge\utrygge situasjoner hvordan reagerer
barnet? Hva gjør barnet?
Hvordan reagerer barnet på atskillelse fra
foreldre?
Er barnet vant til å være med andre enn
foresatte?
Hva gjør du\dere når barnet trenger trøst, er
utrygg?
Hvordan opplever dere barnet deres ved
grensesetting og regler hjemme, utfordringer?
(Relasjon- stille krav)

Samarbeid og forventninger
Forhold du\dere mener er viktig å informere om?
eks. tradisjoner, kultur, etc.
Religion, spesielle hensyn?

Forventninger
Hva vil være det viktig for dere at barnehagen
ivaretar?
Hva vil være viktig i samarbeidet mellom
barnehagen og hjemmet?
Hvor lange dager skal barnet ha?
Når (ca) vil barnet bli levert og hentet?

Hvem henter eller leverer?
Er det noen som ikke har lov til å hente barnet?
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