
I kan hjælpe jeres barn, når det skal starte i 
vuggestue 
 
 
Kære forældre 
 
I Børnehuset Bakkebo arbejder vi i vuggestuen med tidlig opstart – dette inspireret af 
forskningsprojektet ’Barnet i centrum’, der blandt andet sætter fokus på overgangen fra hjem til 
institution, samt barnets følelsesmæssige relationer og tilknytning. 
 
At jeres barn får en god opstart i vuggestuen, handler i høj grad om hvorvidt både jeres barn og jer 
som forældre bliver trygge ved os. Derfor tilbyder vi, at I i perioden fra I har sagt ja til pladsen og 
frem til den dato, hvor jeres barn starter hos os, kan komme på flere små besøg i vuggestuen.  
 
Det kan være en stor omvæltning at starte i vuggestue, og der er mange nye ting som barnet skal 
vænne sig til; lyde, dufte og nye børn og voksne. Og dette tager tid. Ved at komme på besøg i 
vuggestuen flere gange før den egentlige opstart, er I med til at hjælpe jeres barn til at få en god 
start på vuggestuelivet. Jeres barn får mulighed for at lære både os og de nye omgivelser at kende, 
hvilket forhåbentlig vil gøre overgangen fra jeres hjem til vuggestuen nemmere for jeres barn.  
 
Når I kommer på besøg på stuen, opfordrer vi jer til at sætte jer på gulvet sammen med jeres barn, 
og lade barnet indtage rummet i sit eget tempo. Lad barnet iagttage, undersøge og udforske i det 
omfang han/hun er klar til det. I må også meget gerne benytte puslepladsen, så dette heller ikke 
er et fremmed sted for barnet når det starter.  
 
Besøgene er tænkt som en tilknytningsfase og ikke en indkøring. Selve indkøringen starter først fra 
den dag, hvor jeres barn har fået plads i vuggestuen. Derfor vil vores fokus også primært være på 
de børn, som allerede går i vuggestuen. Hvis jeres barn har lyst, vil vi forsøge at inddrage 
ham/hende i det, der foregår på stuen.  
 
Inden jeres barn starter i vuggestuen afholder vi en opstartssamtale, hvor vi får mulighed for at 
høre en masse om jeres barn samt aftale, hvordan indkøringen skal forløbe.  
 
Besøgstiden i vuggestuen ligger altid om torsdag kl. 09.30-10.45.  
 
Vi vil gerne opfordre jer til at benytte dette tilbud om tidlig opstart, så I kan hjælpe jeres barn til 
en god vuggestuestart.  
Hvis I ønsker at høre mere, er I velkomne til at kontakte os på tlf:91 16 77 13  
 


