
 

 

 

 

Mit barn skal starte i vuggestue… 

Når I får denne skrivelse, er det fordi jeres barn skal starte i vuggestueafdelingen i Børnehuset 

Karmsten. Vi har samlet nogle praktiske råd, som er baseret på den viden og de erfaringer vi har, og 

som vi håber, kan medvirke til den allerbedste start for jeres barn - og for jer. Måske har I helt styr 

på de her ting, og så kan I bare se bort fra dem! 

Passes af andre end mor og far 

I kan forberede jer selv - og jeres barn - på en dagligdag i vuggestue, ved bevidst at sørge for, at 

barnet har erfaringer med, at blive passet af andre end mor og far. Alliér jer med bedsteforældre, 

naboer eller gode venner. Måske har I tænkt, at I ikke har brug for at få barnet passet, eller I har et 

princip om, at jeres barn skal være tæt på jer, den første lange tid af dets liv, men i betragtning af, at 

fremtiden for jeres barn også bliver en hverdag i vuggestue, kan og bør I forberede barnet, ved at 

lade det passe af andre.  

Begynd i god tid, i kortere perioder til en start, udvid efterhånden. Det vigtigste er, at barnet får 

erfaringer med at lande på armen af en anden af jer, vinke farvel til jer, kan trøstes af andre 

(hvis/når det bliver ked af adskillelsen) og ikke mindst, erfaring med at I ALTID kommer tilbage. 

På samme måde kan I være opmærksomme på fordelingen mellem jer, som forældre. Får barnet lov 

til at ’vælge’ den samme forælder hele tiden; er det kun den ene der kan trøste, made, putte osv. 

Udover at dette kan være temmelig belastende for den, der vælges fra hele tiden (og også for den, 

der hele tiden skal være på!), kan det gøre vuggestuelivet svært, fordi der gennem dagen vil være en 

vis fordeling af personalet, der gør, at det vil være en fordel for barnet, hvis det kan være trygt med 

flere. I skal dog i denne forbindelse vide, at vi i modtagelsesperioden vægter en mere eller mindre 

fast voksen til jer og til barnet, men helt bevidst sørger vi for, at det øvrige personale relativt hurtigt 

er med i modtagelsesperioden – så vi ikke skaber endnu en adskillelsesproces for barnet, når den 

første er overstået. 

Amning 

Tilbyder vi ikke…  

Derfor er I nødt til at gøre jer nogle overvejelser før vuggestuestarten. Overvejelserne kan for 

eksempel gå på, om barnet bruger brystet som trøst eller hygge? Et barn, der er afhængigt af mors 

bryst til trøst og hygge, er meget svært at stille tilfreds i vuggestuen. Derfor kan en nedtrapning af 

amningen, være en fordel for barnet, fordi det så vil have lært andre måder at blive tryg og tilfreds 

på (sut, putteklud, bamse o. lign.). 



Kost 

Når vi modtager et nyt barn i vuggestuen, har vi nogle enkelte, basale virkemidler; trøst, mad, sove, 

som skal falde på plads i modtagelsesperioden. Et barn, der ammes meget, og er afhængigt af mors 

bryst, er meget svært at mætte – det vil vælge fast føde fra i Karmsten. Dette vil gøre opstarten svær 

for barnet – udover at skulle håndtere det, at blive adskilt fra forældrene og skulle vænne sig til nye 

mennesker, er barnet ikke mæt og veltilpas. Derfor er det en stor hjælp til barnet, at det er vant til 

’rigtig’ mad, og kan mades af andre. Rigtig mad er mange ting; pasta, kogte grøntsager, rester fra 

aftensmaden, grød og rugbrød (i det omfang barnet har lært at spise rugbrød, og spise nok af det, til 

at mættes). 

Sove 

Når man går hjemme med sit barn, er det oplagt at udvikle hyggelige rutiner i forbindelse med 

barnets sovetider. For eksempel at barnet altid bliver ’kørt’ i søvn på gaden, sunget for, lullet i 

vognen, holde i hånd, sove med flasken i munden osv. Vi er altid meget opmærksomme på barnets 

tryghed i modtagelsesperioden, også omkring sovetiderne, men i det store hele, er det en fordel for 

barnet, at det kan slumre ind selv (og for os, fordi vi har mange børn, hvis behov skal 

imødekommes). Hvis I ikke har etableret sådanne ’slumre-ind-selv’ vaner, er det ikke for sent, nu I 

ved, at barnet skal starte i vuggestue. En måde at vænne barnet af med rutinerne er, at gøre det 

samme som I hele tiden har gjort, blot gradvist mindre af det, fra gang til gang, så ’Holde i hånd’ 

går fra at barnet holder hele hånden indtil det sover, til en let pegefingerspids på oversiden af 

barnets hånd, og derfra til hånden på kanten af barnevognen og til sidst bare mor eller far ved siden 

af vognen, uden at røre. Herfra er det ikke langt til blot et: ’godnat, sov godt’. 

I kan hjælpes ad; er det nemmere for den ene af jer, at holde fast i nye rutiner, lad da vedkommende 

overtage. Hovedreglen er, at det er nemmest for barnet, når forældrene er sikre på det, de gør. 

   

Ovenstående råd er baseret på erfaringer, vi har gjort os gennem årene, med modtagelse af nye 

børn. Skrivelsen er lavet, fordi vi selvfølgelig håber at mindske vanskelighederne for det lille barn, 

der starter i vuggestue. Vi er altid parate med råd og vejledning, så har I spørgsmål til noget af 

ovenstående, er I meget velkomne! 

  

 

 


