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Når fosterbarnet 
skal begynne i 
barnehage

Med barnevernets blikk

Barnevernspedagog og spesialpeda-

gog Ingelin Nauff Pettersen skriver 

her om aktuelle temaer innenfor 

generell veiledning av foster-

hjemmene.
Når bør fosterbarnet begynne i barnehage, og hvordan kan 

det tilrettelegges for en best mulig barnehagestart?

Det er mange fordeler med å gå i barne- 

hage. Barnet erfarer sosialt samvær 

og lek, og får derigjennom gode mulig- 

heter til å utvikle seg både fysisk, sosialt, 

emosjonelt og språklig. Barnet lærer 

mye om seg selv og verden rundt seg, 

og det er en god overgang til skolestart. 

Den riktige timingen
For de barna som akkurat har flyttet 

eller har bodd kort tid i fosterhjem, 

anbefaler barneverntjenesten imidler-

tid ofte å vente litt med barnehage-

oppstart fordi det er andre behov som 

veier tyngre. Dette handler om å bruke 

tid på å skape ro, stabilitet og trygg- 

het i fosterhjemmet, slik at barnet blir 

kjent med alt det nye og får etablert 

en tilknytning til sine nye omsorgsgivere 

først. Da vil barnet få større utbytte 

av det positive en barnehage repre- 

senterer, og det er ikke veldig mye 

nytt som skjer på en gang.

Nathaniel på to år har opplevd vold 

fra foreldrene, og stoler ikke på voksne. 

Han bodde fire måneder i beredskaps-

hjem, før han flyttet i fosterhjem. 

For Nathaniel og andre barn som 

har opplevd brudd i relasjoner, kan det 

ta tid å falle til ro og bli trygg i foster- 

hjemmet. For et barn som har vonde 

erfaringer med voksne, vil det i hvert 

fall kreve tid før barnet tør å stole på 

sine nye omsorgsgivere. 

Tilvenningsrutinen
Barnehager har gjerne en rutine på 

hvordan barn skal tilvennes barnehage- 

livet. Ofte får foreldrene være til stede 

sammen med barnet den første dagen, 

som varer bare noen timer. På dag to 

og tre går de kanskje litt til og fra, og 

ansvaret legges gradvis over på de 

barnehageansatte. Det er ikke uvanlig 

at barnehager holder seg til kun tre 

dager på innkjøringen, før de ber 

foreldrene om å gi slipp på barnet og 

resten går seg til etter hvert. 

Når Nathaniel starter opp i barnehage 

etter et halvt år i fosterhjemmet, er det 

lagt opp til en tilvenning på tre dager. 

Gutten gråter sårt når fostermor skal 

overlate ham til hun som skal være hans 

trygghetsperson i barnehagen. Den an- 

satte ser at fostermor vegrer seg litt for 

å slippe tak i gutten, og sier «Bare gå, 

du. De slutter som regel å gråte så fort 

mamma har gått». Fostermor gjør som 

hun blir bedt om. Fem minutter senere 

får hun en tekstmelding om at det går 

bra og at Nathaniel sikkert var trøtt fordi 

han har sovnet i fanget til den ansatte.

Det er ikke uvanlig at foresatte synes 

det er vanskelig å forlate et gråtende 

barn på denne måten. Mange har nok 

også møtt på barnehageansatte som i 

beste mening sier det som Nathaniels 

fostermor opplever. Kanskje tenker de 

at en rask avskjed er bedre for barnet 

enn en som strekker seg over tid, fordi 

det bare blir å utsette det vanskelige for 

barnet. Det kan være at dette er riktig i 

noen tilfeller, men barnets gråt er ofte et 

utrykk som bør tas på alvor, da barnet 

for eksempel kan føle seg utrygg. 

Det kan oppleves som et tillitsbrudd 

for barnet at den voksne går, når barnet 

gir uttrykk for å ha behov for sin om- 

sorgsgiver. Noen barn kan dessuten 

slutte å gråte rett og slett fordi de gir 

opp, da de har erfart at det ikke hjelper. 

Foreldrene kommer ikke tilbake igjen 

uansett. Selv om gråten stopper kan 

barnet imidlertid fremdeles være lei 

seg, forvirret eller føle seg forlatt. 

Det sårbare fosterbarnet
Mange fosterbarn har ikke utviklet den 

samme evnen til å gi uttrykk for følelser 

og behov som det andre barn har. De 

tilpasser seg situasjonen de er i etter 

beste evne, noe som gjør at barnet lett 

kan bli misforstått. Nathaniel gråter først 

i protest, men det er ikke gitt at alle 

fosterbarn vil gjøre dette. Når Nathaniel 

imidlertid erfarer at hans behov for foster-

 mor ikke blir imøtekommet, stenger 

han av og sovner i stedet. Den ansatte 

tolker dette som at han er trøtt, noe 

som selvsagt kan være tilfelle, men 

det kan også handle om en forsvars-

mekanisme Nathaniel tar i bruk for å 

håndtere en skremmende situasjon. 

Noen barn kan også fremstå tilsynelat- 

ende rolige og tilfredse, men går 

rundt med et høyt indre stress og 

utrygghet etter atskillelsen fra om- 

sorgsgiverne. Dette kan være utford- 

rende å fange opp, og krever at den 

barnehageansatte er sensitiv og har 

kompetanse på traumer hos barn. 

Ofte trenger fosterbarn en lengre 

og litt annerledes tilvenning til barne-

hage enn det andre barn gjør. En del 

fosterforeldre opplever motstand eller 

manglende forståelse for dette fra barne- 

hagen. Da er det lurt å få bistand fra 

barneverntjenesten, som kan hjelpe 

“Ofte trenger fosterbarn en lengre og litt annerledes  
tilvenning til barnehage enn det andre barn gjør.„



49   Fosterhjemskontakt 4/20

– GENERELL VEILEDNING –

barnehagen med faglig veiledning og 

forklare det konkrete fosterbarnets 

behov. De fleste barnehager er imøte- 

kommende på avvik fra rutinen bare 

de forstår hvorfor dette er nødvendig.

 

Fosterbarnets behov
Det er individuelt hva hvert enkelt 

fosterbarn trenger for at tilvenningen 

skal gå så godt som mulig. Det finnes 

følgelig ikke noe fasitsvar på hvor mange 

dager det skal ta, hvor lenge en av foster- 

foreldrene bør være til stede og så 

videre. Her er imidlertid 10 råd på veien; 

1.    Besøk barnehagen flere ganger før 

oppstart, slik at barnet blir godt for- 

beredt og kjent.

2.  Vis at du er positiv til barnehagen. 

Fosterbarn er sensitive og gode på å 

fange opp signaler i de voksnes 

stemmer, ansiktsuttrykk eller kropps- 

språk på at noe er trygt eller utrygt. 

Dersom du er urolig, blir barnet urolig. 

Vær også forberedt på at det kan 

komme reaksjoner hos barnet etter 

hvert, selv om barnehagehverdagen 

tilsynelatende går fint i starten.

3.  Snakk med barnet hver morgen om 

hva som skal skje når dere kommer i 

barnehagen, og avtal at en fast voksen 

møter barnet dersom det er mulig.

4.  La barnet få ha med seg noe kjent 

og trygt i barnehagen, som et bilde 

av dere, en smokk, bamse, koseklut 

eller et klesplagg med din lukt til å ha 

i barnevognen dersom barnet skal 

sove der.

5.  Aldri gå uten at barnet vet om det, 

da det kan oppleves traumatisk, ufor- 

ståelig og være til skade for barnets 

tillit til deg når barnet tidsnok opp- 

dager at du har gått uten å si ha det. 

Si derfor alltid ifra til barnet om at du 

går, og at du kommer tilbake igjen 

senere for å hente barnet. Dersom 

barnet gir signaler om at du kan reise, 

så gå med en gang uten å nøle, da din 

usikkerhet kan smitte over på barnet.

6.  Snakk med barnet om hvordan barne- 

hagedagen har vært og hva barnet 

har gjort, og få eventuelt hjelp fra de 

ansatte til å formidle sammen med 

barnet. Dette kan hjelpe den lille til å 

bearbeide inntrykk.

7.  Skaff deg en oversikt og forberedt 

barnet på hva som skal skje i barne- 

hagen neste dag, særlig dersom det 

skal skje noe utenom fast rutine. Skal 

barnet for eksempel sove der for 

første gang? Skal de ut på tur? Vil   

 det komme en vikar?

8.    Vær bevisst på at barnet kan bli vel- 

dig sliten og kan ha behov for redu- 

serte dager eller uker i barnehagen. 

Videre at barnet bør få ro på etter- 

middagen til å få hentet seg inn 

igjen, og at kvalitetstid med deg er 

viktig.

9.    Vær forberedt på at barnet kan ha 

behov for en ny tilvenningsperiode 

etter langhelger eller ferier.

10.  Ha en tett kommunikasjon med de 

barnehageansatte. Dersom det er 

liten tid til muntlig prat, så be om at 

det kommuniseres via en kontaktbok, 

mail el. 

Avslutning
Barnehagestart kan oppleves både 

overveldende og krevende for foster- 

barnet. De fleste fosterbarn finner seg 

allikevel til rette i barnehagen etter 

hvert, selv om det kan ta litt ekstra tid 

og krever en bevisst tilrettelegging. 

Kanskje må det også litt prøving og 

feiling til, men nøkkelen til å lykkes er 

i mange tilfeller å fokusere på å hjelpe 

barnet til å bli trygg i situasjonen. 

Følelsen av å være i trygge omgivelser 

vil generere en god emosjonell utvik- 

ling, som igjen danner grunnlaget for 

god sosial og kognitiv utvikling. Det 

er først når barnet opplever en grunn- 

leggende trygghet og gode relasjoner 

i barnehagen, at barnet kan bruke sin 

energi på utforsking, utvikling og læring. 

Det er først når barnet opplever en grunnleggende trygghet og gode relasjoner i barnehagen, at barnet kan bruke sin energi på utforsking. utvikling og læring.




