I børnehave for første gang:
Tilvænning for U3-børn
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1. Indledning

Du kan måske huske din første dag i børnehaven. Husker du tilbage på en dejlig dag, som du tilbragte
med mor eller far i den nye børnehave med nyt legetøj og nye venner? Eller kan du kun huske tårer, angst
og en endeløs venten?
Måske kan du huske den dag, hvor du for første gang afleverede dit barn i børnehaven. Efterlod du et
grædende barn hos dets nye pædagog i gruppen, og havde du selv frem til afhentningstidspunktet dårlig
samvittighed over, om han/hun havde det godt? Eller har du haft mulighed for at tilbringe nogle dage
i børnehaven sammen med dit barn, lære dets pædagog at kende og derefter forlade børnehaven med
en god følelse af, at dit barn havde det godt?
De første dage er stort set afgørende for, om barnet vil trives i børnehaven. En veltilrettelagt tilvænningsfase
og en bevidst kommunikation mellem børnehaven og forældrene kan gøre starten i børnehaven nemmere
for alle parter.
Dette hæfte beskæftiger sig med tilvænningsfasen i børnehaver i Danmark, Tyskland og Den Tjekkiske
Republik. I alt ni børnehaver har beskrevet forløbet i tilvænningsfasen i deres institution. Atten pædagoger
har besøgt børnehaver i udlandet i en uge og været vidne til tilvænningsfasen direkte hos projektpartnerne.
Vi vil ved hjælp af eksempler fra partnerinstitutionerne præsentere tilvænningsfasen i de enkelte lande.
Pædagogerne, som har besøgt udenlandske børneinstitutioner, udfyldte derefter et af os udarbejdet
besøgsspørgeskema. Vi har analyseret disse observationer og vil ikke kun tilbyde dem til andre børnehaver
som hjælp til at udarbejde deres tilvænningskoncept men også til forældre, som gerne vil forberede sig
godt på deres barns start i børnehaven.
På baggrund af vore mangeårige erfaringer ved vi, at der den første dag i børnehaven ofte kommer
tårer (ikke kun fra børnene). Alle parter har gavn af en vel forberedt tilvænningsfase. Kun et tilfreds barn,
som føler sig godt tilpas og gerne vil gå i børnehave, kan lære med stor fornøjelse og erobre verden.
Tilfredse forældre forlader børnehaven med en god følelse og kan i ro og mag koncentrere sig om deres
andre forpligtelser. Og en tilfreds pædagog giver sin tilfredshed videre til alle børn i gruppen.
Vi håber, at du vil blive beriget og inspireret af informationerne i dette hæfte.
Vi håber, at mange børn, forældre og pædagoger vil blive lykkelige!

Zuzana Lottesová, Markéta Frank
Prag, december 2020
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2. Projekt Erasmus+
I børnehave for første gang

3. Projektpartner

Projektet I børnehave for første gang: Tilvænningsfasen for U3-børn fandt sted fra september 2018 til
december 2020. Formålet med dette projekt var ikke
kun at evaluere og forbedre kvaliteten på den tilbudte
service i de involverede institutioner, men også at
tilbyde de opnåede resultater til andre førskole-insti-

MŠ KIDS COMPANY PRAHA
Børnehaven KIDS Company Praha, en tosproget
førskoleinstitution i Prag, blev grundlagt i år 2005 og
tilbyder et program på tysk og tjekkisk ved hjælp
af immersionsmetoden. Pædagogernes meget gode
sprogkompetencer giver et åbent, multikulturelt miljø.
I børnehaven passes fyrre børn med mere end ti
forskellige modersmål.

Nye børn og deres forældre er altid
meget velkomne til at besigtige børnehaven
og lære pædagogerne i deres barns
fremtidige gruppe at kende.
(Kira, pædagog, Danmark)

Børnene i alderen fra 2 til 6 år er opdelt i to grupper.
Teamet består af otte tysk- og tjekkisk-sprogede
pædagoger.
I dannelsesprocessen er forældrene meget vigtige
partnere for pædagogerne – de er altid de bedste ”
eksperter vedrørende deres børn”. Samarbejdet med
forældrene begynder allerede før barnets optagelse
i børnehaven med et første møde. Her informerer
forældrene pædagogerne om deres barn og sammen
med pædagogen planlægger de de første dage
i børnehaven. I løbet af børnehaveåret tilbyder børnehaven mange forældre-barn-arrangementer. Ved individuelle samtaler informeres forældrene om barnets
fremskridt.

tutioner. Som du kan se i projektets navn, har vi
beskæftiget os med barnets første dage i børnehaven
– med tilvænningsfasen. Tilvænningen får ikke megen
opmærksomhed i Den Tjekkiske Republik. For det
meste går moderen på sit fuldtidsarbejde, når hun
har afleveret sit barn i børnehaven. Barnet bliver
i børnehaven uden nogen tilvænningstid. I Tyskland
og Danmark er der mange års erfaringer med
tilvænningsfasen. Projektets formål var den gensidige
berigelse, udveksling af god praksis, forbedring af
koncepterne i egne institutioner og udarbejdelse af
en vejledning til andre børnehaver. Dertil hører også
forbedring af medarbejdernes kvalifikationer inden for
området tilvænning af U-3 børnene. I dette projekt har
følgende deltaget: MŠ KIDS Company Praha s.r.o.,
børnehaver inden for Laer Stiftung i Nordrhein-Westfalen og børnehaver i det tysksprogede mindretal DKS
i Sønderborg kommune i Danmark. I forbindelse
med dette projekt fandt i alt atten besøg sted. De
deltagende pædagoger har hver især tilbragt en uge
i partnerinstitutionen. Pædagogernes observationer
under tilvænningen og den faglige udveksling med
kollegerne danner grundlaget for dette hæfte.

ikke kun med lovgiverne men også direkte med
virksomheder og indehavere af førskoleinstitutioner.

NADACE VON LAER STIFTUNG
Den tyske von Laer Stiftung blev grundlagt i år 1900.
Den har hjemsted i Bielefeld i Nordrhein-Westfalen.
Udover andre aktiviteter (talrige institutioner tilhørende
ungdomsforsorgen, bosteder til børn og unge, socialog helsepædagogisk hjælp til opdragelse) driver den
femten børnehaver. Institutionerne har forskellige
præferencer og profiler, to institutioner arbejder tosproget efter den immersive metode. Der er engelske
modermålstalende ansat, som udelukkende taler
engelsk med børnene.

Von Laer Stiftungs pædagogiske arbejde orienterer
sig mod videnskabelige resultater vedrørende førskoleudviklingen og -indlæringen. Vigtige samarbejdspartnere er højskoler og forskningsinstitutter. En af
stiftelsens egne børnehaver er firmabørnehaven ved
det tekniske universitet i Bielefeld, der som forskningsinstitut for studiet ”pædagogik i barndommen”
undersøger problemstillinger vedrørende førskoledannelse og -uddannelse. Derved gør von Laer Stiftung
det muligt at anvende forskningsresultater i praksis.

I mere end tyve år har stiftelsen tilbudt pladser
til børn fra tre måneder i deres vuggestuer. Takket
være forlængede åbningstider gør de det muligt for
forældrene bedre at kunne kombinere deres private liv
med de erhvervsmæssige krav. Foreneligheden af
familie og erhverv er et vigtigt emne for von Laer
Stiftung. Forskellige forskningsresultater viser, at en
tilsvarende familiepolitik (f.eks. garanterede børnehavepladser allerede fra to år) medfører et højere fødselstal. Von Laer Stiftung samarbejder i denne forbindelse

I forbindelse med projektet Erasmus+ har følgende
institutioner deltaget i besøg:
Vuggestuen
Vuggestuen
Vuggestuen
Vuggestuen

Illustration: Alexandra Felix, 4 år, MŠ KIDS Company Praha
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Goldbeckchen
Leonardo
Brüntrup
Marco Polo

DKS
”Deutsche Kindergärten Sonderborg” (DKS) er en
tysksproget, integreret institution for børn i alderen
fra 0–6 år i Sønderborg kommune i Syddanmark.
Paraplyorganisationen DSSV (Deutscher Schul-und

Pædagogerne taler overvejende tysk med børnene,
børnene kommunikerer med hinanden på dansk og
lærer ikke kun den danske kultur at kende men også
den tyske.
De fire børnehaver har plads til i alt 125 børn, deraf
er 40 børn i alderen op til tre år. Alle børn, specielt de
mindste, passes meget individuelt.

I den danske børnehave, som jeg måtte besøge,
kunne jeg rigtig godt lide den måde,
børnene blev lagt til middagssøvn. Børnehaven
har kurve og separate kroge, hvor børnene
kan trække sig tilbage for at sove eller slappe af.
Der føler de sig sikre og har det rart.
(Lucie, pædagog, Den Tjekkiske Republik)

Da de fleste børn i de tyske børnehaver i Sønderborg taler tysk og dansk, kunne pædagogerne ved
deres besøg også udveksle mange eksempler på
vellykket arbejde inden for tosprogethed.
I projektet deltog:

Sprachverein) som indehaver har i alt 19 børnehaver
og 13 skoler til brug for det tyske mindretal i det
sydlige Danmark. Børnehaverne i DKS har en lang
historie, de blev grundlagt allerede i år 1966. Alle
børnehaver har også en vuggestueafdeling til børn
fra seks måneder.

Børnehaven
Børnehaven
Børnehaven
Børnehaven

Ringreiterweg
Arnkielstrasse
Rinkenis
Broacker

4. Førskoleforløb
i enkelte lande

5. Tilvænningsfase

For førskoleforløbet for børn mellem to og seks år er
ministeriet for uddannelse og sport ansvarligt i Den
Tjekkiske Republik. Et barn har fra september efter sin
tredje fødselsdag krav på en børnehaveplads, førskoleåret er obligatorisk for alle børn.

Hovedformålet med tilvænningsfasen er, at barnet opbygger tillid til og en følelse af sikkerhed ved pædagogerne og i de nye omgivelser. Dette er tidspunktet,
hvor barnet for første gang kommer i børnehave ledsaget af en elsket person (normalt en forældre) og skal
gøre sig fortrolig med de nye omgivelser, personerne
og ritualerne, som barnet lidt efter lidt accepterer, så
den nære persons tilstedeværelse ikke længere er
nødvendig. Tilvænningsfasen tilbydes til børn under
tre år, som endnu ikke kan vurdere den nye situation
rationelt og ofte stresses af de nye omgivelser.
Tilvænningsfasens forløb og varighed afhænger altid
af barnets alder og personlighed.

Der er i Tjekkiet ikke pladser nok til alle børn,
mange forældre kan ikke finde plads, specielt til
U3-børn. Institutionerne, som passer U3-børn, er ofte
private og er en stor økonomisk belastning for
forældrene. Børn i alderen fra 0–6 år kan efter 2014
gå i såkaldte ”børnegrupper”, hvor driftsbetingelserne
er mindre strenge. Børnegrupperne finansieres for
tiden af EU-midler og af forældrene. Fra 2022 skal
børnegrupperne finansieres direkte fra statsbudgettet,
størrelsen på statstilskuddet er imidlertid endnu ikke
kendt. Derfor er det på nuværende tidspunkt stadig
uklart, om børnegrupperne vil være til at betale for
de fleste forældre. Forældreorloven kan vare frem til
barnets fjerde leveår.

Tilvænningsfasen i den tjekkiske børnehave
jeg besøgte, er for mig som en drøm.
I min institution kommer der altid mange børn
på en gang, og den næste uge kommer der
igen nye børn. Det er meget krævende.
(Lara, pædagog, Danmark)

Danmark har et meget veltilrettelagt koncept for
førskoleforløb for børn i alderen fra 26 uger til 6 år. For
uddannelse er undervisningsministeriet ansvarligt.
Forældrene i Danmark må meget hurtigt vende tilbage
til deres arbejdsplads efter forældreorloven. Forældreorloven varer frem til barnets første leveår. De fleste
forældre vender tilbage til arbejdet efter et år, og
børnene passes i en førskoleinstitution eller af en
dagplejemor. Ca. 20 % af alle børn i Danmark kommer
i vuggestue før udløbet af deres første leveår.

Tilvænningsfasen var et centralt emne for vores
projekt. Formålet med de atten besøg var at observere
dette punkt i de besøgte partnerbørnehaver. Da hvert
af de deltagende lande opfatter tilvænningsfasen
forskelligt, er dette kapitel inddelt i tre underkapitler
efter de enkelte lande.

TILVÆNNINGSFASEN
I DEN TJEKKISKE REPUBLIK
Den Tjekkiske Republik har ikke udviklet en
tilvænningsmodel, og i de statslige børnehaver
tillægges denne fase ofte ikke særlig stor betydning.
Børn optages normalt i gruppen uden tilvænning, de
smides så at sige ”ud på dybt vand”. Denne metode
er ofte meget stressende for barnet, og det vænner
sig først til børnehaven efter uforholdsmæssig lang tid.

Forbundsrepublikken Tyskland er en forbundsstat
med 16 delstater. Fra 2013 gælder retskravet på pasning af børn mellem 1–3 år. Tyskland har siden da
også investeret meget i pasning af børnene i alderen
0–3 år. De enkelte delstater er ansvarlige for uddannelsespolitikken. Dette fører til, at skolesystemerne
i Tyskland til dels er meget forskellige. De enkelte
delstater er også ansvarlige for regulering af forældreorloven. Børnehavebetalingen er også forskellig i hver
delstat. Den er ofte afhængig af familiens indkomst,
antal børn eller timer i institutionen.

Børnehaven KIDS Company Prag har siden sin
grundlæggelse taget hensyn til tilvænningsfasen og
planlægger den grundigt til hvert barn. Grundlaget og
inspirationen var det tyske koncept, den såkaldte
Berlin-model. Baseret på denne model udviklede
børnehaven sit eget koncept til tilvænningsfasen.
Tilvænningsfasen i børnehaven KIDS Company
i Prag varer normalt 2 til 3 uger. Nye børn kommer altid
enkeltvist i børnehaven og med tidsmæssige interval-
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Forældrene bliver i børnehaven sammen med barnet,
men de forholder sig passivt (de er ikke barnets legekammerat), de reducerer efterhånden deres tilstedeværelse i gruppen. Efter aftale med forældrene
planlægger pædagogen et passende tidspunkt for
den første adskillelse fra barnet. Barnet bliver normalt
alene i børnehaven for første gang på anden- eller
tredjedagen. Hvis barnet ikke græder ved adskillelsen
eller græder og kan beroliges af pædagogen, vender
forælderen tilbage til barnet i grupperummet efter ca.
30 minutter. Hvis barnet ikke kan beroliges, eller
pædagogen kun kan aflede det i et øjeblik, vender
forældren tilbage efter kun 5 minutter. Efter den første
adskillelse er der planlagt en yderligere adskillelse,
afhængig af barnets reaktion. Det er vigtigt, at
forældrene altid kort og tydeligt tager afsked med barnet, inden de forlader gruppen. Det må ikke være
sådan, at forælderen forsvinder ubemærket. Når
forældren er vendt tilbage til gruppen, går han/hun
hjem sammen med barnet. Afhængig af barnets reaktion forlænges forældrenes fraværsperiode gradvist,
således at barnet efter 1 til 2 uger bliver alene i børnehaven hele formiddagen. Når det fungerer, kan barnet
starte med at sove i børnehaven efter frokost, og
dets tilstedeværelse i institutionen øges gradvist.
Tilvænningsperioden og den planlagte adskillelse er
individuelt tilpasset til hvert barn.

ler. Der er aldrig flere børn, som har sin tilvænningsfase
samtidigt. Inden tilvænningen starter, kommer barnet
og dets forældre i børnehaven for at se det hele. Barnet kommer ind i gruppen, kan deltage i det løbende
program eller lege med legetøjet i grupperummet.
Forældrene får skriftlige informationer om, hvordan de
kan gøre starten i børnehaven nemmere for barnet
(f.eks. for at tilpasse tiden til at stå op om morgenen,

I min børnehave varer tilvænningsfasen
3–6 uger. Den kan forlænges eller afkortes.
I den børnehave, jeg besøgte, varer tilvænningen
kun 1–2 uger. Pædagogerne siger,
at denne periode er tilstrækkelig.
(Vanessa, pædagog, Tyskland)
til frokost, til sovetid til børnehavens procedure eller
i samtale med barnet tale således, at det glæder
sig til børnehaven). Nogle dage før starten kommer
forældrene igen i børnehaven for at mødes med
pædagogen, som så lærer barnets tidligere udvikling,
dets personlighed og de særlige forhold ved dets
adfærd at kende. Denne forældresamtale er baseret
på et spørgeskema, som børnehaven har udarbejdet.
Pædagogen fortæller også udførligt forældrene om
forløbet i de første dage i børnehaven og hendes
rolle ved tilvænningen. Tilstedeværelsen af en forælder
i grupperummet giver barnet den nødvendige emotionelle sikkerhed. Denne forældres egen indstilling er
ligeledes meget vigtig: En usikker forælder overfører ofte sin usikkerhed til barnet, hvilket kan
besværliggøre tilvænningsfasen.

I løbet af tilvænningsfasen finder der dagligt en kort
informationsudveksling sted mellem pædagogen og
forælderen. I fællesskab vurderer de den forløbne dag
og den næste planlægges. Barnet har ikke en fast
pædagog, som er ansvarlig for hele tilvænningen. Et
nytilkommet barn passes dog normalt af en pædagog,
som har formiddagsvagt i tilvænningsperioden og taler
samme sprog som barnet.

De første to til tre dage tilbringer barnet maksimalt
to timer i børnehaven (normalt kl. 8.30–10.30).

TILVÆNNINGSFASE I PARTNERBØRNEHAVE I TYSKLAND
Tyskland har som det eneste deltagende partnerland
to detaljerede tilvænningsmodeller. De er Berlintilvænningsmodellen for børn under tre år og
München-tilvænningsmodellen, som er baseret på
Berlin-tilvænningsmodellen, og som er beregnet
til alle børn i førskolealderen. Anvendelsen af disse
tilvænningsmodeller i tyske børnehaver afhænger
normalt af den region, hvor børnehaven befinder sig.

i børnehaven. I henhold til barnets reaktion forlænges
varigheden på denne adskillelse trinvist, til det lykkes
barnet at blive i børnehaven selv. Hvis barnet ikke
klarer den første adskillelse, tilbringer forælderen igen
nogle flere dage med barnet i børnehaven.
Nogle af de deltagende børnehaver fremhæver den
såkaldte kontaktperson, dvs. den pædagog, som er
ansvarlig for barnets tilvænningsfase. For eksempel
kommer et nyt barn ikke i børnehave, hvis denne
pædagog ikke er til stede i børnehaven. Andre børnehaver derimod overlader det til barnet selv at vælge
denne person.

Partnerbørnehaverne, som er involveret i dette projekt, befinder sig i Nordrhein-Westfalen. Børnehaver
i denne region anvender for det meste Berlintilvænningsmodellen, og således også de børnehaver,
som har deltaget i projektet.

I tilvænningsfasen lægges der stor vægt på samarbejdet med forældrene og den daglige kommunikation
med dem. Forælderen betragtes som børnehavepartner, og tilvænningsfasen planlægges altid i fællesskab
med forælderen Nogle børnehaver noterer forløbet
af tilvænningsfasen i en tilvænningsdagbog. De fleste
børnehaver afslutter tilvænningsfasen med et pædagog-forældre-interview, hvor den allerede klarede
tilvænningsfase vurderes.

Tilvænningsfasen i alle deltagende børnehaver
i Tyskland ligner hinanden. Berlin-modellen anvendes
imidlertid ingen steder fuldstændigt, den er altid tilpasset til et bestemt barn og dets familiesituation.
Tilvænningsfasen finder ofte sted for flere børn samtidigt, normalt i august, når det nye skoleår starter.
Forud for den egentlige start på tilvænningsfasen
besøger pædagogen, i de fleste børnehaver, først barnet hjemme – det såkaldte hjemmebesøg. Formålet
med dette besøg er at lære de omgivelser, som barnet
vokser op i, at kende, at opbygge en relation til barnet
i kendte, sikre omgivelser og samtidig at få alle
nødvendige oplysninger fra forældrene, som er vigtige
for starten i børnehaven. Pædagogen noterer disse
i et forberedt spørgeskema. Forældrene får normalt
skriftlig dokumentation på forløbet af tilvænningsfasen.

Opholdet i en børnehave i Tyskland var
for mig en spændende oplevelse. For mig
var også den rumlige indretning af børnehaven
meget interessant, som giver børnene og
også pædagogerne mange muligheder.
(Claudia, pædagog, Danmark)

Forud for starten i børnehaven har barnet mulighed
for at komme i børnehaven. Disse besøg kaldes
snusedage. Hver børnehave beslutter selv, hvor
mange af sådanne dage et barn kan tilbringe i børnehaven. Selve tilvænningsfasens varighed er forskellig
i de enkelte børnehaver. Den strækker sig fra 2 til
8 uger og varer normalt 2 til 3 uger. I tyske børnehaver
tilvænnes, af organisatoriske årsager, altid flere børn
samtidigt. Børnene kommer i de første dage for det
meste på forskellige tidspunkter, så pædagogerne har
mulighed for at tage sig individuelt af hvert barn med
dets familie.
Efter de første dage planlægger pædagogen den
første adskillelse sammen med forælderen. Forælderen går for førte gang og lader barnet være alene
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TILVÆNNINGSFASE I PARTNERBØRNEHAVER I DANMARK
I modsætning til Tyskland har børnehaver i Danmark
ikke en speciel tilvænningsmodel. Tilvænningens koncept udvikles normalt af hver børnehave selv. Starten
i børnehaven for børn i alderen fra et år er vidt udbredt.
Derfor er det vigtigt, at modtagelsen af et nyt barn
planlægges mellem personalet og forældrene.

I løbet af de første dage bliver forælderen i gruppen
sammen med barnet, han/hun forbliver dog passiv og
deltager ikke i programmet. Efter 2 til 3 dage tager
forælderen afsked med barnet og forlader gruppen
i ca. en time. Ved en negativ reaktion fra barnet vender
forælderen imidlertid tilbage efter nogle minutter. Det
er vigtigt, at barnet føler sig godt tilpas i gruppen på
tidspunktet for adskillelsen. Efterhånden forlænges
barnets ophold i gruppen uden forældre. Når forælderen ikke vil eller kan blive i grupperummet med barnet
i løbet af tilvænningsfasen, er han/hun ikke tvunget
til det. Pædagogen forklarer dog igen forælderen betydningen af tilvænningsprocessen og hans/hendes
rolle som forælder.

I den børnehave i Danmark, som jeg har
besøgt, sætter jeg stor pris på den ro, som
pædagogerne omgås børnene. Atmosfæren
i gruppen var meget afslappet, og de var
meget gode til at aflede børnene i en stresset
situation eller ved afskeden.
(Tereza, pædagog, Den Tjekkiske Republik)

Pædagogerne behandler forældrene og børnene
med størst mulige respekt og anerkendelse af deres
ønsker og behov. Forælderen opfattes som børnehavepartner. Når forældrene føler sig godt tilpas
i børnehaven, er tilvænningsfasen også nemmere
for barnet selv.

Børnehaver i det tyske mindretal i Danmark, som
har deltaget i projektet, har udviklet konceptet til
tilvænningsfasen på grundlag af den allerede nævnte
Berlin-tilvænningsmodel. Hver børnehave bestemmer
selv det specifikke forløb, familiens og barnets individuelle situation, som påvirker tilvænningsforløbet,
respekteres altid. Hvert barn tilvænnes separat. Børn
optages i børnehaven i løbet af hele skoleåret.

I de første dage har barnet ikke sin egen pædagog,
som ledsager det gennem tilvænningsfasen. Barnet
vænner sig altid til hele gruppen og alle pædagoger,
ikke til en bestemt person.

Et opstartsinterview finder sted forud for den
egentlige start af tilvænningsfasen. Det foretages
enten af børnehavens leder eller af en pædagog i den
gruppe, som barnet skal gå i. I dette interview får
børnehaven alle vigtige oplysninger om barnets tidligere udvikling, om dets helbredstilstand og lignende.
Børnehaven respekterer altid barnets individuelle
rytme. I nogle børnehaver får forældre skriftlige informationer om forløbet i tilvænningsfasen. Børnehaverne tilbyder ikke ”prøvedage”.

I de fleste børnehaver mødes pædagogerne med
forældrene efter tre måneder og vurderer tilvænningen. Den gennemsnitlige tilvænningsperiode for et
barn er 1 til 3 uger. Længden på tilvænningsfasen
fastsætter hver børnehave selv, den tilpasses imidlertid altid individuelt til barnets eller familiens specifikke
behov.

6. Berlin-tilvænningsmodellen

Pædagogen observerer, om det er en fordel
for barnet at anvende en kortere eller længere
tilvænningsmodel og drøfter dette med forældrene.

De fleste partnerbørnehaver baserer deres egen
version af tilvænningskonceptet på Berlin-tilvænningsmodellen. Hovedformålet med denne model er, at
barnet opbygger tillid til pædagogen i løbet af sin
tilvænning. Takket være denne vished skaber Berlintilvænningsmodellen et egnet uddannelsesmiljø for
barnet og en god start på en ny livsfase.

• Den fjerde dag kaldes dagen for første forsøg på
en adskillelse og er afgørende for tilvænningens
varighed. Adskillelsen foregår således, at ledsageren
efter modtagelsen i gruppen venter på, at barnet

Berlin-tilvænningsmodellen blev udviklet i 1980erne på Institut Infans, hvis grundlæggere er HansJoachim Laewen, Beate Andres og Éva HéderváriHeller. Tilvænningsprogrammet er baseret på det
såkaldte infans-koncept, hvis formål er gennem leg
at udnytte barnets interesser til vigtige læringsmål.

I den danske børnehave, jeg har besøgt, var der
et interessant koncept for middagssøvnen.
Børnene lægges til at sove på forskellige
tidspunkter, helt efter deres individuelle behov.
Børnene i alderen op til 2 år sover hele året
udenfor i frisk luft i børnehaven.
(Sarah, pædagog, Tyskland)

Forældre er en afgørende støtte for barnet ved
tilvænningen til de nye omgivelser. Derfor er det
nødvendigt, at de afsætter tilstrækkelig tid til dette.
Pædagogerne er forpligtet til at mødes personligt med
familien og lære barnets forældre at kende, inden de
kommer i førskoleinstitutionen. Der må ikke være mere
end en tilvænning samtidig i børnehaven. Denne
tilvænningsmodel er beregnet til børn under tre år.
Forløbet på tilvænningen overtages altid af en bestemt
pædagog, da barnet i henhold til samhørighedsteorien
nemmere kan få kontakt til en defineret person.
Tilvænningen efter Berlin-modellen foregår i fem på
hinanden følgende faser.

interagerer med pædagogen eller andre børn. Når barnet er tilfreds, tager ledsageren afsked med barnet og
forlader gruppen. Adskillelsens varighed afhænger af
barnets reaktion. Forælderen vender tilbage enten
efter nogle minutter eller, hvis barnet klarer situationen,
efter en halv time. På dette punkt kan varigheden på
tilvænningsprocessen også fastsættes nærmere.
• En yderligere, såkaldt stabiliseringsfase finder sted,
når pædagogen har taget beslutning om varigheden
på tilvænningsprocessen. Den kan vare mellem tre
dage og fem uger. Aktuelt overtages initiativet i stor
udstrækning af pædagogen. En ledsager står kun
stadig til rådighed for barnet, hvis barnet ikke føler sig
sikker i gruppen.

• I forberedelsesfasen lærer pædagogen barnets
forældre at kende. Han/hun informerer dem om
tilvænningens forløb og varighed og om deres rolle
ved barnets tilvænning.

Ved en kortere tilvænningsproces forlænges varigheden på barnets adskillelse fra den nære person
trinvist til en time. Ledsageren forlader barnet, når det
er tilfreds i gruppen. Et kort ritual ved adskillelsen kan
hjælpe. En langvarig afsked fra en nær person er
derimod ikke til gavn for barnet. Også efter ledsageren
har forladt gruppen, bliver han/hun i de første dage
i nærheden af førskoleInstitutionen, såfremt denne
hurtigt skal komme tilbage. Den femte dag i
tilvænningsprocessen er næsten den samme som
dagen før. På sjettedagen af tilvænningen står den
ledsagende voksne meget sjældent til rådighed for
barnet. På dette tidspunkt tager pædagogen sig
allerede af barnet. Kontaktpersonen er til stede, men
for eksempel i det tilstødende lokale.

• Det næste skridt er den såkaldte grundfase, som
varer de første tre dage. I denne periode kommer
barnet i institutionen sammen med en ledsager (mor,
far, anden nærtstående person), som bliver i institutionen sammen med barnet op til to timer om dagen.
Barnet får efterhånden tillid til sine omgivelser (pædagog og andre børn). Det er forælderens opgave at
være i baggrunden og samtidig være til rådighed for
barnet, når dette er nødvendigt. Pædagogen fungerer
i grundfasen som observatør: han/hun observerer
hovedsagelig barnets relation til en nær person og
barnets reaktion på den opståede situation. I løbet af
de første tre dage er forælderen hele tiden til stede
i børnehaven. Pædagogen opbygger lidt efter lidt en
relation til barnet, tilbyder en leg, deltager i bleskift og
spisning. I de første tre dage udføres disse handlinger
imidlertid udelukkende af ledsageren.

12

13

Ved en længere tilvænningsproces forlænges
stabiliseringsfasen til to til tre uger. I denne periode
anbefales adskillelse fra kontaktpersonen ikke fra den

tilvænnes inden for tre uger, mødes pædagogen med
forældrene og forsøger at identificere de hindringer,
som er forbundet med den udeblevne tilvænning, og
fjerne disse i fællesskab med forældrene.

Jeg sætter stor pris på indretningen
af lokalerne i den tyske børnehave. Børnene kan
udforske forskellige kroge, kan også lege
i små grupper eller helt alene.
(Nicole, pædagog, Den Tjekkiske Republik)

• Den sidste fase af Berlin-tilvænningsmodellen er
den såkaldte slutfase, som også varer ca. to uger.
Den nære person er ikke længere til stede i førskolen,
men er dog stadig til rådighed, f.eks. via telefonen.
Barnet har allerede skabt et solidt grundlag for opholdet i en førskoleinstitution, accepterer pædagogen og
kan ved behov trøstes af ham/hende. Det kan være,
at barnet i tilvænningsfasen forsøger at sætte sin vilje
igennem, at prøve grænser af eller er misundelig.

sjette dag. Situationen afhænger af barnets adfærd.
Det bliver, sammen med en nær person, i nærheden
af en pædagog i børnehaven. Fra den syvende dag af
tilvænningen (eller tidligere) forsøger pædagogen, med
hjælp fra ledsageren, at overtage pasningen af barnet.
På denne dag kommer der igen en adskillelsessituation. Pædagogen observerer barnets reaktion og
reagerer i passende grad på dette. Hvis barnet ikke
klarer situationen, skal det i de følgende dage styrke
sin tillid til de nye omgivelser. Først derefter vil pædagogen igen forsøge at tilstræbe en adskillelse. I den
tredje uge bliver barnet i førskoleinstitutionen uden
tilstedeværelse af en ledsager. Hvis barnet ikke

Tilvænningsprocessen er afsluttet med succes, når
barnet gerne vil gå i førskole, deltager aktivt i de
daglige aktiviteter, og delvist forstår de grundregler,
som er fastsat i førskolen. Det kan anbefales at afslutte
den sidste fase med en pædagog-forældre-samtale.
I hele tilvænnings-processen er det hensigtsmæssigt
at anvende moderne kommunikationsteknologier for
for eksempel at sende forældrene et foto af barnet,
mens det leger eller deltager i en anden aktivitet.

7. Ideelle forudsætninger
for en vellykket tilvænning
Ved evalueringen af alle besøgsrapporter er vi kommet
til det entydige resultat, at enhver førskoleinstitution
skal lægge vægt på en vel forberedt tilvænningsfase.
De første dage i børnehaven afgør, hvordan barnet vil
have det i fremtiden i institutionen. Det er derfor meget
vigtigt, at enhver børnehave eller anden førskoleinstitution meget omhyggeligt planlægger tilvænningsfasen og udarbejder sit eget koncept.

af de besøgende pædagoger. I nogle børnehaver
tilvænnes flere børn på en gang på grund af deres interne forudsætninger. En sådan tilvænning kan også
være meget vellykket, hvis der er et tilstrækkeligt antal
medarbejdere i gruppen, og de øvrige forudsætninger
for tilvænningsfasen er opfyldt.
Hver enkelt tilvænning kan være vellykket ved følgende
forudsætninger:
• God og tilstrækkelig kommunikation mellem
børnehave og forældre.
• Børnehave og forældre tager sig tilstrækkelig tid
til tilvænningen.
• Fleksibilitet fra pædagogernes og forældrenes
side.
• Rolige omgivelser og positiv indstilling
fra pædagoger og forældre.

Af alle rapporter fra de besøgende pædagoger
fremgår det, at Berlin-modellen er et egnet udgangspunkt for planlægning af tilvænningsfasen. Hver
børnehave har imidlertid forskellige forudsætninger,
der skal tages hensyn til ved planlægningen af et
tilvænningskoncept.
Ved tilvænningen er den intensive kommunikation
med forældrene meget vigtig. Forældrene skal have
så mange informationer som muligt om de første dage
og om, hvordan de kan støtte deres barn og gøre
tilvænningen nemmere. Pædagogerne og forældrene
skal intensivt udveksle informationer i hele tilvænningsperioden.

Enhver tilvænningsfase finder sted i en virkelig verden på virkelige betingelser, og alt går ikke altid helt
efter planen: Barnet bliver sygt, og efter restitueringen
skal man igen begynde forfra med tilvænningen.
Forældrene skal hurtigt tilbage i deres job og har ikke
tilstrækkelig tid til en god tilvænning. Forældrene er
ikke sikre på, om anbringelse af barnet i børnehaven
er en god beslutning. Medarbejderne i børnehaven
forsvinder kortvarigt. Pædagogerne skal også tage sig
af andre børn i gruppen, og der kan opstå uventede
situationer. Tilvænningen forlænges af forskellige årsager, og der kommer snart et andet nyt barn i gruppen.

Vi anbefaler meget, at der forud for starten i børnehaven finder et møde sted mellem pædagogen
og forældrene. Derved kan pædagogen forklare den
planlagte tilvænningsfase, og forældrene kan give
ham/hende alle vigtige informationer om barnet.
Pædagogerne kan ved denne samtale også besvare
alle opståede spørgsmål fra forældrene og rydde
udtrykt bekymring af vejen.

Tilvænningen er en slags menneskerelateret kommunikation, som ikke kan planlægges nøjagtigt. Kvalificerede pædagoger og informerede forældre kan
imidlertid støtte barnet gennem tilvænningsfasen på
en måde, så dets minder fra den første dag i børnehaven bliver så dejlige som muligt.

Det er meget vigtigt, at forældrene synes, at en
start i børnehaven er rigtig, og også helt tydeligt viser
barnet denne holdning. Kun derved kan barnet også
opfatte de nye omgivelser og hele situation positivt.
Til hver tilvænning skal pædagogerne og
forældrene planlægge tilstrækkelig tid og plads.
Den ideelle tilvænningsperiode ligger mellem en og
tre uger. Varigheden på tilvænningsfasen skal tilpasses
til hvert enkelt barn, dets personlighed og det individuelle forløb. Forældrene skal også forberedes på,
at varigheden på tilvænningsfasen fastsættes efter
barnets reaktion.
I nogle børnehaver tilvænnes barnet til en bestemt
pædagog, i andre til hele gruppen og alle pædagoger.
Begge muligheder er rigtige og blev opfattet positivt
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8. Tilvænning fra forældrenes
synspunkt:

9. Kilder:

• Når vi ankommer til vuggestuen, er der altid
en pædagog til at modtage vores barn og tage
ham i armene. Vores barn bydes altid hjerteligt
velkommen og tiltales med sit navn. Pædagogerne
tænker altid på at tage hensyn til individuelle
udfordringer og behov.
(Mor til Otto, 1 år, Danmark)

• Tilvænningsugen overbeviste mig som mor om,
at jeg havde valgt børnehaven godt. Jeg kunne i nogle
dage deltage i det hele og ved nu, at vi havde truffet
et godt valg, og at vores datter er i de bedste hænder.
(Mor til Amelie, 2 år, Den Tjekkiske Republik)
• Jeg havde de største bekymringer vedrørende
middagssøvnen i børnehaven. At min søn skulle sove
udendørs, var en ny situation for os. Jeg sad som
på nåle ved telefonen og ventede på opkaldet for
at hente den lille før tiden. I stedet fik jeg et foto
af mit barn, som sov sødt. Da faldt der en Stattdessen
bekam ich ein stor sten fra mit hjerte.
(Mor til Emil, 2 år, Den Tjekkiske Republik)

• Jeg synes, det er dejligt, at jeg nu nøjagtigt kan
forestille mig, hvordan en dag i børnehaven ser ud.
Det var rigtig godt, at jeg kun var til stede og ikke
måtte gribe ind, det havde pædagogerne gjort mig
opmærksom på, da jeg ville være aktiv, det
forstyrrer ikke de andre børn.
(Mor til Barbora, 2,5 år, Den Tjekkiske Republik)

• ANDRES, Beate, LAEWEN, Hans-Joachim. Das infans-Konzept der Frühpädagogik,
Bildung und Erziehung in Kindertagesstätten. Berlin und Weimar:
Verlag das netz, 2011. 216 s. ISBN 978-3-937785-43-1.
• CZINCZOLL, Björn. Pädagogische Rahmenkonzeption.
Geltende Fassung für Baden-Württemberg. Nürnberg: Dezember 2015, 59 s.
• DREYER, Rahel. Eingewöhnung und Beziehungsaufbau in Krippe und Kita:
Modelle und Rahmenbedingungen für einen gelungenen Start. Freiburg im Breisgau:
Verlag Herder GmbH, 2017. 192 s. ISBN 978-3-451-32544-1.
• FTHENAKIS, Wassilios E., OBERHUEMER, Pamela. Frühpädagogik international.
Bildungsqualität im Blickpunkt. 2. vyd. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. 408 s. ISBN 978-3-531-17234-7.
• HÄFELE, Bettina. Každý začátek v mateřské škole je těžký: Pomoc pro rodiče a vychovatele.
Praha: Portál, 1993. 58 s. ISBN 80-85282-57-7.

• Vores datter blev forsigtigt optaget i sin nye
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(Mor til Ea, 2 år, Danmark)

• LAEWEN, Hans-Joachim, ANDRES, Beate, HÉDERVÁRI – HELLER, Éva.
Die ersten Tage – ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege.
Berlin: Cornelsen Scriptor, 2011. 104 s. ISBN 978-3-589-24730-1.
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(Far til Julius, 1 år, Danmark)
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Anbefalet udformning af tilvænningsfasen for U3-børn
(efter Berlin-modellen)
Forberedelsesfase

Přípravná fáze

Adskillelsesforsøg

(forud for start i børnehaven)

(1–3 dage)

(3.–4. dag)

Første besøg af forældrene og
barnet i børnehaven, møde med
pædagoger, besøg i gruppen.

Mor eller far:
• kommer sammen med barnet
i børnehaven (om muligt altid på
samme tid), bliver ca. 2 timer,
derefter tager de igen barnet
med hjem.

Formålet med denne dag er at
træffe en foreløbig beslutning om
varigheden på tilvænningsfasen.
Nogle minutter efter ankomsten
i grupperummet tager forælderen
afsked med barnet, forlader
rummet og bliver i nærheden.

Pædagogernes hjemmebesøg
hos barnet i hjemmet.
Forældrenes første samtale
med pædagogen, planlægning
af tilvænningsfasen, forældrene
informerer om barnet.

Forældre:
• helst passive
• barnet presses under ingen
omstændigheder til at fjerne sig
fra forælderen.

Barnets reaktion er afgørende
for at fortsætte eller afbryde dette
adskillelsesforsøg:

• accepterer altid, når barnet
søger deres nærhed. Det er
forældrenes opgave at være
„sikker havn“.

• adskillelsen varer maksimalt
30 minutter. Dette gælder
også, hvis barnet begynder
at græde men hurtigt og
vedvarende kan beroliges
af pædagogen.

• om muligt ikke læse eller lege
med andre børn. Barnet skal
have fornemmelsen af, at
forældrenes opmærksomhed
altid er der.

• hvis barnet virker forvirret eller
begynder at græde utrøsteligt,
når forældrene er gået, skal
forældrene straks hentes
tilbage.

Pædagog:
• Forsigtig kontakt uden at
presse. Helst med legetilbud
eller med en deltagelse
i barnets leg.

Přípravná fáze

Slutfase

Fra den 3.–4. dag forsøger:
• pædagogen at overtage
pasningen af barnet fra
forældrene:

Forældrene opholder sig ikke
længere i børnehaven, men kan
kontaktes på ethvert tidspunkt,
hvis barnet i undtagelsestilfælde
har brug for deres støtte.

Kort tilvænning
Lang tilvænning
Kort tilvænning:
Henvisninger til pædagogerne:
Tydelige forsøg fra barnets side
på at klare belastende situationer
selv og ikke at henvende sig
til forældrene, eventuelt endda
modstand mod at blive taget op,
kun få blik mod forældrene
og sjældne eller snarere tilfældigt
virkende kropskontakt taler
for en kort tilvænningstid, dvs.
ca. 6 –14 dage.
Lang tilvænning:
Henvisninger til pædagogerne:
Hyppig blik- og kropskontakt med
forældrene og voldsomt ønske
om, at forældrene vender tilbage
ved adskillelsesforsøget på 3. eller
4. dagen er tegn på, at en lang
tilvænningstid er nødvendig,
dvs. ca. 2–3 uger.
Man skal vente nogle dage med
det næste adskillelsesforsøg.

• forældrene overlader det nu
oftere til pædagogen at reagere
på barnets signaler og hjælpe,
hvis barnet endnu ikke
accepterer pædagogen.
Hvis barnet kan trøstes af pædagogen ved adskillelsesforsøget på
3.–4. dagen, skal adskillelsestiden
forlænges næste dag.
De følgende to dage er forældrenes tilstedeværelse nødvendig i
børnehaven, så de ved behov kan
hentes til grupperummet.
Hvis barnet ikke kunne trøstes
på den første adskillelsesdag, skal
forældrene i de følgende to dage
som tidligere deltage i gruppens
aktiviteter sammen med deres
barn.
Alt efter barnets beﬁndende gøres
et nyt adskillelses-forsøg den
følgende dag.

• Observation af reaktionen
mellem forældre og barn, ikke
forsøge at adskille.
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Tilvænningen er afsluttet, når
barnet har accepteret pædagogen
som ”sikker basis” og kan trøstes
af hende/ham.
Det er f.eks. tilfældet, hvis barnet
protesterer mod, at forældrene
går, men hurtigt kan trøstes
af pædagogen, og leger i godt
humør.
I tilvænningsfasen skal barnet
maksimalt være i børnehaven
halvdags.
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