NITTEDALSBARNEHAGENE
-Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

- der storby og marka møtes
Informasjon til foreldre om overføringssamtale ved overgang

ny avdeling/barnehage.
Barnehagens formålsparagraf fremhever i § 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og
forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig utvikling».
Nittedal kommune er opptatt av folkehelse, tidlig innsats og tilknytting. Som en del av
dette arbeidet er det utarbeidet en felles mal for overføringssamtale ved overgang ny
avdeling/barnehage.
Informasjonen som personalet får, gir oss mulighet til å samarbeide bedre med barnets
beste i fokus. Personalet har omsorg for barnet mange timer daglig. Vi ønsker relevant
informasjon om barnet og familien for å kunne møte og ivareta dere på en god måte.
Hensikten med samtalen er å bli bedre kjent med dere. Det er naturligvis opp til dere
hvor mye informasjon dere vil dele med oss. Eventuelle sensitive opplysninger som skal
refereres avklares med dere.
Styrer oppbevarer referatet i henhold til retningslinjer fra datatilsynet og i tråd med
barnehagens internkontroll. De ansatte i barnehagen er omfattet av taushetsplikt og i
visse tilfeller av opplysningsplikt. Kravet om taushetsplikt følger av barnehageloven § 20.
Opplysningsplikten følger av bestemmelsene i § 21 om opplysningsplikt til
sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og i § 22 om
opplysningsplikt til barneverntjenesten. De er kun opplysningsplikten til
barneverntjenesten som gjelder uten hensyn til taushetsplikten. Det gjøres
oppmerksom på at foreldre må underskrive «samtykkeerklæring for fritak av
taushetsplikt» dersom opplysninger mottatt i samtalen skal deles med andre personer
enn de som er direkte involvert i tjenestetilbudet.
Foreldre har rett til innsyn i alt som er arkivert vedrørende barnet, og kan også be om at
opplysninger rettes. Referatet fra denne samtalen slettes når barnet slutter i
barnehagen.
Overføringssamtalen har følgende tema:








Den første tiden og barnet som person
Familie og nettverk
Hverdag og samspill i familien
Helse
Krenkelser/ vold/ rus
Andre samarbeidspartnere
Samarbeid hjem barnehage
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 Felles oppsummering og foresattes vurdering av samtalen
Nittedal kommune ønsker å jobbe tverrfaglig og forebyggende på et tidlig tidspunkt:
«Tidlig innsats». Det er utarbeidet plan for hvordan personalet så raskt som mulig skal ta
kontakt med hjemmet dersom vi bekymrer oss eller lurer på noe. Dette trenger ikke å
være store bekymringer. Formålet med satsingen er å hindre at barn og unge vokser seg
inn i større vansker.
For at samtalen oss imellom skal bli best mulig, er det ønskelig at dere forbereder dere
på spørsmålene i forkant.
Velkommen til en god samtale med oss, vi ser frem til et nært og godt samarbeid med
fokus på barnets beste!

Unntatt innsynsrett
Off.lova § 13
Utarbeidet etter modell fra Porsgrunn kommune

Overføringssamtale
Barnets navn:
Fødselsdato:
Tilstede på samtalen:
Avdeling:
Dato:

1. Fortell om barnet ditt!
Trivsel, vennskap, aktiviteter, temperament, humør, nærhet, trøst, søvn, mat, toalett,
påkledning, aktivitetsnivå, motorikk, selvstendighet, språk, etc.
Er det viktige hendelser i forbindelse med svangerskap, fødsel, spebarnstid som vi bør
kjenne til?

2. Hvordan har barnehagetiden vært fram til nå for barnet og dere?
Erfaringer og utfordringer.
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3. Familie og nettverk
Fortell litt om hvem barnet bor sammen med, søsken / samboende / skilt?
Hvordan fungerer dette?
Hvordan er jobb-, skolesituasjonen?
Hvordan fungerer dette?
Andre viktige personer for barnet?
Har dere et nettverk i nærheten?

4. Hverdag og samspill i familien
Hva er viktig for dere i samspillet i familien?
Er det noe som er utfordrende?
Hvordan setter dere grenser for barnet?
Hvordan løser dere konflikter?
Hvilke elementer fra egen oppvekst ønsker du/dere å videreformidle til egne barn?
Hvilke elementer fra egen oppvekst ønsker du/dere IKKE å videreformidle til egne barn?
Hva er det som er viktig for dere i barneoppdragelsen?

5. Helse
Er det noe spesielt dere vil fortelle om barnets helse og utvikling (allergier, kroniske
sykdommer)?
Er det noe ved foreldrenes / søskens fysiske/psykiske helse som dere mener vi bør vite?
Hvilken betydning kan eventuelt dette kan ha for barnet?
Har barnet vært vitne til eller selv opplevd skremmende hendelser?
Eks. brann, ulykke, alvorlig sykdom?
Har barnet mistet noen det har hatt sterk tilknytning til?

6. Krenkelser /vold /rus
Vi vet at mange barn tidlig i livet utsettes for krangling, krenkelser, vold eller overgrep.
Hvilke tanker gjør dere dere om dette?
Har barnet opplevd episoder med vold eller rus som vi bør vite om?
Har dere eller andre i barnets nære nettverk hatt eller har vansker i forhold til
rusmidler?
Har barnet opplevd at nære tilknytningspersoner har blitt så sinte at de har skreket,
klapset, truet, ødelagt ting, slått?
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Har dere noen gang hatt mistanke om at barnet har blitt utsatt for eller vært vitne til
seksuelle krenkelser eller overgrep?
Hvilken betydning kan spørsmålene over eventuelt ha for barnet?

7. Andre samarbeidspartnere
Hvordan er samarbeid og oppfølging fra:
Helsestasjon, helsesøster, fastlege?
Har dere kontakt med noen av samarbeidstjenestene? jfr. Vedlegg

8. Samarbeid hjem-barnehage
Hvilke forventninger og tanker har dere til ny avdeling / barnehage?
Hvordan tror dere barnet vil oppleve det?
Hva er dere opptatt av at barnet skal oppleve i barnehagen?
Hva er dine ønsker for ditt barn?
Kan vi eller andre bidra til at dine ønsker for barnet kan oppnås?
Er det noe vi bør ha særlig fokus på for å støtte barnet i sin hverdag og sin utvikling?
Hva er det viktigste dere ønsker at vi gir barnet gjennom oppholdet i barnehagen?
Er det forventninger personalet har til dere som er vanskelig å innfri?
(medvirkning, deltagelse, utstyr)
Er det noe vi bør vite knyttet til religion / kultur?
Er det noe dere ønsker å fortelle som ikke har kommet frem i denne samtalen?

9. Hvordan har dere opplevd denne samtalen?
Dersom dere kommer på noe i etterkant av denne samtalen, gi oss tilbakemelding eller
be om ny samtale. Vi ønsker å være tilgjengelig for barn og foreldre så langt vi kan.

Oppsummering av samtalen:
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Dato:
Underskrift:
----------------------------------foreldre

---------------------------------------foreldre

________________________________________________________
Pedagogisk leder

Takk for samtalen!
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