KOM GODT

UD OG IND AD
DØREN

AFLEVERING
1. Kom roligt ind ad døren..
2. Find gerne et stykke legetøj, en bog eller
lignende, som dit barn er glad for.
3. Når I er klar til at sige farvel, vis da glæde, giv
et knus, sig farvel én gang og vink kort.

EN FORTÆLLING OM AFLEVERING

Det er mandag morgen, og Emil og far kommer
ind ad døren til vuggestuen. Far tager tøjet af
Emil og hænger det på plads.
Far finder noget legetøj Emil kan lege med og
sætter Emil med legetøjet i nærheden af en
medarbejder.
Far kysser Emil farvel, siger 'hej' og smiler,
vender sig om og går ud af døren.

Vi vil altid gerne hjælpe med at vinke. Selvom
der ikke er en "voksen" fra dit barns gruppe
tilstede, betyder det ikke, at vi andre ikke kan
hjælpe med at vinke.

EN FORTÆLLING OM AFHENTNING

Det er eftermiddag og Karla's mor kommer ind
på stuen. Mor siger hej til Karla og snakker med
en medarbejder om Karla's dag. Da mor og
Karla skal gå, spørger Karla's mor "Karla vil du
med hjem?" Karla svarer "Nej". Så begynder
Karla's mor at forhandle: "Hvis du nu lægger et
sidste puslespil, så går vi bagefter. Er det en
aftale?" Efter at Karla er færdig med
puslespillet, spørger mor igen, om Karla vil med
hjem, men det vil Karla ikke! Mor forsøger at
overtale Karla uden succes. Til sidst siger mor
"Nu går jeg", men Karla reagerer ikke. Mor
forsøger igen "Nu går jeg altså, så må du blive
her til i morgen!" Karla kigger væk….Det ender
med, at mor må tage Karla under armen under
voldsom protest fra Karla.

AFHENTNING
1. Kom roligt ind ad døren.. Vent evt. med at
komme ind på stuen, hvis du kan se, der er en
aktivitet i gang.
2. Husk altid at sige 'hej' til dit barn, før du går i
snak med personalet.
3. Når du beslutter dig for, at det er tid til at gå,
sig da evt. 'nu skal vi hjem'. Undgå forhandlinger,
tilbud og forklaringer. Det er dig som voksen, der
bestemmer, at nu skal I gå.
4. Husk altid at sige farvel til en voksen!

HVIS I ALLEREDE HAR EN RUTINE
OMKRING AFLEVERING OG
AFHENTNING, DER VIRKER,
SÅ HOLD GODT FAST I DEN

