Oppstartsamtale i barnehagen

Unntatt innsynsrett, off.lova § 13

Barnets navn:

Fødselsnummer

Adresse:

Morsmål – flere språk?

Foreldrenes navn: Telefon: Adresse:

Foreldrenes navn: Telefon: Adresse:

Barnehage:

Avdeling:
Ca. oppholdstid:

Dato for samtalen:
Tilstede på samtalen:

Underskrift på at dette er tatt opp:

Målet er å bli bedre kjent med barnet og familien for å sikre en god oppstart
Tema for samtalen:
- Svangerskap og første leveår
- Mat og søvn
- Familie og nettverk
- Hverdagen i familien, hva synes dere er viktig i oppdragelsen
- Helse
- Skader, vold, rus
- Forventninger til barnehagen
- Forventninger fra barnehagen
- Andre ting dere ønsker å ta opp?
I Tinn er vi opptatt av barns oppvekstsvilkår og å jobbe forebyggende.
Etter § 22 i lov om barnehager, har vi opplysningsplikt til barnevernet dersom vi blir
bekymret for et barn.
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Svangerskap og første leveår: - Fortell hvordan dere opplever barnet:
Hvordan har svangerskapet og den første tiden vært? Er det spesielle ting vi bør vite om?

Hva liker barnet å leke med?

Barnets temperament:

Noe som kan gjøre barnet utrygt?

Har barnet vært i barnehage eller hos dagmamma tidligere?

Mat, søvn og klær:
Hva spiser/drikker barnet? (Allergier? )

Når sover barnet og ca hvor lenge? Kosedyr? Smokk? Flaske? Ute / inne?

Bleier – Påkledning – varm eller kald? Selvhjulpenhet?

Familie og nettverk:
Hvem er familien til barnet? Foreldre, søsken, samboende, skilt

Andre viktige personer for barnet? Besteforeldre / nettverk/ naboer?

Forhold til andre barn:
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Hverdagen i familien og hva synes dere er viktig i oppdragelsen?
Hvordan ser hverdagen ut hjemme hos dere?

Hva er viktig for dere når det gjelder oppdragelse?

Er det noe vi trenger å vite i forhold til religion / kultur?

Sanger, eventyr, bøker, TV, IPAD – hva liker barnet?

Helse
Hvordan er barnets helse? Allergier? Syn? Hørsel? Fysisk og psykisk?

Er det noe i foreldrenes helse vi burde vite om? Fysisk og psykisk?
(En foresatt kan ikke opplyse om dette uten den andres samtykke eller at den er tilstede.)

Har barnet opplevd ting de ble redde for? Brann, ulykke, alvorlig sykdom, dødsfall

Skader, vold, rus
Har barnet opplevd situasjoner der det har blitt skadet eller redd?

Har barnet opplevd situasjoner i forhold til alkohol og rus?

Holdninger/tanker om alkoholbruk og rus generelt – i barns nærvær?
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Forventninger til barnehagen:
Hvilke forventninger har dere til barnehagen?

Er det noe vi bør ha særlig fokus på for å støtte barnet i dets utvikling?

Vi pleier å informere på denne måten avhengig av innhold. Hva tenker dere om det?
Telefon, invitasjon til samtale gjennom brev i hylla, sms, e-post osv?

Forventninger fra barnehagen:
Gjensidig respekt og at ting blir tatt opp så fort som mulig
Ansvar for oppdragelse og oppvekst – positiv «grensesetting»
Klær, bleier, solkrem, merking,
To faste samtaler pr år, men gjerne flere.
Informasjon om oppstart og tilknytningsperson
Foreldremøter:
Barnehagens taushetsplikt:

Andre ting dere ønsker å ta opp?

Hvordan opplevde dere denne samtalen?
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Tilleggsopplysninger for flerspråklige/flerkulturelle barn
Nasjonalitet på barnet:
Nasjonalitet på mor:
Nasjonalitet på far:

Morsmål mor:
Morsmål far:
Evt. Fellesspråk:

Hvilken religion tilhører familien?

Barnet:
Mor:
Far:

Har barnet begge foreldre her i Norge/ Tinn?

Hvor lenge har barnet/familien vært i Norge? Har familien bodd andre steder i Norge?

Hvor/hvordan har familien bodd i Norge/hjemlandet? Bosatte, flyktningeleir, asylmottak ?

Har barn eller foreldre opplevd noe traumatisk?

Har familien slekt/venner/kjente i Tinn eller andre steder?

Hva slags yrker hadde foreldrene i hjemlandet?

Har barnet godt utviklet morsmål/uttale etter foreldrene vurdering?

Er det spesielle hensyn vi skal ta i forhold til høytider, mat, klær?

Hvilke ønsker har foreldrene i forhold til hva vi skal trekke frem fra barnets kultur/religion?

Husk vær sensitiv og hopp over det en vet/er uaktuelt – informer om vår taushetsplikt
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