
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EN TRYG START I 
VUGGESTUEN  
 
 
Kære forældre 
 
Vi vil gerne tage godt imod dit barn, og hjælpe til at både dit barn og du 
bliver en del af dagligdagen og fællesskabet hos os. Du inviteres derfor til 
en dialog med en pædagog, som handler om den nye tid i vuggestuen.  
 
Som forældre kan det opleves som en stor forandring at ens barn skal i 
vuggestue, og det er vigtigt med en god start. Hvis vi kender dig og dit 
barn, kan vi hjælpe jer med at få en god og tryg start i vuggestuen.  
 
Det er dig som forælder der kender barnet bedst. Derfor vil vi gerne høre 
om dit barns behov og hvad dit barn godt kan lide. Vi vil også gerne finde 
ud af sammen med dig, hvordan vi bedst kan samarbejde om at dit barn 
får en god tid i vuggestuen. På næste side er en række emner, som vi 
gerne vil høre om når vi mødes, så vi kan lære hinanden bedre at kende. 
 
Vi glæder os til at tale med dig, da vi tror på at en god start er med til at 
give et godt samarbejde mellem os voksne og en tryg tid i vuggestuen, for 
dit barn.  
 

Hvis der er nogle ting, du gerne vil huske at fortælle os til dialogen, 

kan du skrive dem her: 



 

FAMILIE & ANDRE 
Er der personer med en tæt rolle i fami-
lien og barnets liv? 

F.eks. bedsteforældre, naboer, bekendte? Er 
dit barn blevet passet af andre? Har barnet 
søskende – hvor mange? 

ANDET 
Er der andet, der er vigtig for dig                        
at fortælle?  

F.eks. hvis du har spørgsmål eller tan-
ker om opstarten i vuggestuen, om du 
er bekymret for dit barns udvikling el-
ler andet. 

EN TRYG START I VUGGESTUEN 

FOR BARN OG FORÆLDRE 

 

TRYGHED 
Hvad gør dit barn trygt og roligt? 

F.eks. hvad kan trøste dit barn – en 
sut, bamse, at blive taget op? Hvor-
dan reagerer barnet på andre børn 
og voksne? 

SØVN & MAD 
Hvordan spiser og sover dit barn? 

F.eks. hvad spiser dit barn? Har I ruti-
ner ift. putning - en sut eller en særlig 
bamse? Hvordan viser dit barn at det 
er træt eller sulten? 

HELBRED 
Hvordan har tiden efter fødslen været? 

F.eks. hvordan var graviditet og fødsel? Er 
barnet født til tiden, har barnet dårlig hø-
relse/syn, allergier eller andet? Er der syg-
domme/andet vi skal vide? 

SPROG & LYDE 
Hvordan ’taler’ du og dit barn sammen? 

F.eks.  siger barnet bestemte lyde, pludrer, pe-
ger, bruger kropssprog eller andet? Hvilket 
sprog taler I derhjemme? 

KROP & BEVÆGELSE 
Hvordan bevæger dit barn sig? 

F.eks. kravler, går, står, øver sig på at 
spise og drikke selv. Leger med vand/sand. 

LEG 
Hvad er dit barn særligt glad for 
at I laver sammen? 

F.eks. at danse, læse bog, lege med 
legetøj, udforske omgivelserne eller 
andet? 

OG ET GODT SAMARBEJDE FREMOVER 
Hvad er vigtigt for Jer at vi samarbejder om fremover og hvordan 
ønsker I at samarbejdet skal være?  

 


