Opstarts samtale i
Skovbørnehaven Svend Gønge
Vi vil rigtig gerne starte samarbejdet i Skovbørnehaven Svend gønge med en
opstarts samtale, hvor I kan fortælle om jeres barn og jeres familie og vi kan
fortælle lidt om børnehaven.
Det er super vigtigt for jeres barns trivsel, at vi får et indblik i hinandens ”verdner”.
Vi håber med denne samtale, at kunne starte et tillidsfuldt forhold op, hvor vi altid
kan komme til hinanden, hvis vi har spørgsmål. I kan altid komme til os, hvis der er
noget I undre jer over, eller hvis I tænker, at jeres barn har brug for lidt ekstra
omsorg i en periode. Vi har altid kaffe på kanden så kom endelig!
Vi aftaler datoen for samtalen, når både I og jeres barn kommer på jeres første
besøg, da barnet ikke skal deltage i samtalen

Dato for samtalen__________ __________________________________
Vores information vil meget kort dreje sig om:














Primær voksen
aldersintegreret – aldersopdelt i fx projekter
Mad: morgen mad, formiddag, frokost og frugt
Drikkedunke
Ude livet
Busture
Relationer og lege
Legetøj
Inde
Selvhjulpenhed
Sygdom
Fødselsdage
Nembørn – afkrydsning via skærmen

Men det vigtigste er, at vi får lov at høre jer fortælle om jeres barn

Barnets navn og alder
Forældrenes navne
Søskende

Hvordan er graviditet og fødsel gået

Kort beskrivelse af jeres barn

Kort beskrivelse af jeres familie







Familie
Relationer
Trivsel og sundhed der kan
påvirke børnene: Drikke og
rygevaner, fødselsdepression,
stress mm
arbejdsmæssige forhold
andet spændende

Navne på tidligere pasningstilbud
Hvordan har jeres barn tidligere
reageret på adskillelse?

Hvordan trøstes barnets bedst

Hvad er jeres barn særlig glad for at
lege med?
Hvordan tænker I opstarten skal
være?
Husk at tage ordentlig afsked med
jeres barn.
Fortælle hvad der er godt i afleverings
situationer.

Barnets sovevaner?
Sut – bamse - nusseklud?

Bruger jeres barn ble?
Toilet vaner?
Spise vaner?
Spiser meget/lidt – må selv
bestemme
Dialog omkring indholdet i madpakken
Er der noget jeres barn ikke kan tåle?
Har jeres barn:
Astma?
Dræn i øret?
Andre ting vi skal være
opmærksomme på?
Synet?
Øvrige kontakt personer

