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DEN GODE OVERGANG 
’Den gode overgang’ har barnet i centrum 

og tager hensyn til det enkelte barns 

situation, forudsætninger og ønsker. ’Den 

gode overgang’ har tillige fokus på barnet 

som aktør i overgangen og forstår barnet 

som nysgerrigt, opsøgende og handlende. 

Forudsætningen for ’en god overgang’ er, 

at pædagoger/dagplejere giver barnet 

tryghed og omsorg, så barnet oplever de 

nye voksne som en sikker base. 

 

 

Barnet har brug for en følelsesmæssig 

afstemt relation med de nye 

omsorgspersoner for at føle sig tryg, 

udvikle en social orienteringsevne og opnå 

en begyndende forståelse af sig selv i den 

nye sociale sammenhæng. ’Den gode 

overgang’ er også ensbetydende med, at 

barnet har en oplevelse af samhørighed og 

deltagelse i et fællesskab med de andre 

børn. Sammen med andre børn tumler, 

leger og finder barnet på aktiviteter, som 

voksne ikke er del af, og som bidrager til 

barnets trivsel og udvikling.  

Når et barn starter i vuggestue eller dagpleje, er det ikke kun en stor ændring for 

barnet. Også for forældrene indvarsler barnets start et nyt og ændret familieliv 

og nye facetter af at være forældre. 

 

Forældrene er ligesom barnet i en overgangssituation, hvor de for første gang 

oplever et ’ydre blik’ på deres barn, og hvor barnet bliver sammenlignet med 

andre børns trivsel og udvikling. Samtidig skal forældrene få hverdagen til falde 

på plads og finde sig til rette med nye roller og forventninger som forældre til et 

vuggestue- eller dagplejebarn. Og barnet skal lære at udfolde sig uden far og mor 

og leve sig ind i en ny rolle. 

 

Denne pjece orienterer om de vigtigste milepæle i forbindelse med barnets start i 

dagtilbud efter barsel og videregiver positive erfaringer med og ideer til at styrke 

’den gode overgang’ for både forældre og børn. Pjecen her tager afsæt i 

forskningsprojektet Børn for Børn, der sætter fokus på ’en god overgang’ og på 

børns betydning for hinanden ved start i dagtilbud. Projektet baserer sig på 

observation af børn i deres første tre måneder i vuggestue eller dagpleje. 

Samtidig er der i projektet interviewet forældre, sundhedsplejersker, pædagoger 

og dagplejere. 
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1. VALG AF 

VUGGESTUE/DAGPLEJE 
Forældres valg af dagpleje eller vuggestue 

er ofte praktisk begrundet. Forældrene 

kender den konkrete vuggestue/dagpleje, 

fordi søskende går/har gået i det 

pågældende dagtilbud, eller fordi det ligger 

tæt på hjemmet, og åbningstiderne passer 

godt ind i familiens hverdagsrytme.  

 

Det indgår også i forældrenes overvejelser, 

om barnet befinder sig bedst i en lille 

børnegruppe (dagpleje) eller har brug for et 

større børnefællesskab (vuggestue).  

 

Valg af konkret pasningstilbud sker 

altovervejende uden involvering af barnets 

sundhedsplejerske, men med familie, 

venner og sociale medier som vigtige 

informationskilder og sparringspartnere. 

 

To forældre, som indgår i projekt Børn for 

Børn har denne forståelse af forskellene 

mellem vuggestue og dagpleje: 

 
 

 

 

"Jeg valgte ud fra hendes personlighed. 

Hun er meget social. Jeg tænkte, at en 

dagpleje næsten ville blive for småt. Og 

jeg kan godt lide vuggestue, fordi der er 

flere voksne, og der er nogle flere børn" 

 

Mor til nystartet datter i vuggestue 
 

  

 

 

"Det er tanken om, at der kun er fire børn, 

der er afgørende. Dagplejeren er meget 

omsorgsfuld, og der er en meget god 

stemning" 

 

Far til nystartet datter i dagpleje 

 

 

 

Barnets start i vuggestue og 
dagpleje består typisk af tre faser 
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2. OPTAKT 

I Danmark har kommunen pligt til at anvise 

en plads i et alderssvarende dagtilbud til 

alle børn i alderen fra 26 uger og indtil 

barnets skolestart. Når pladsanvisningen 

har tilbudt forældrene en  

pasningsmulighed, vil den konkrete 

vuggestue/dagpleje kontakte forældrene 

og invitere på besøg. Forældrene skal 

efterfølgende give pladsanvisningen en 

tilbagemelding på, om familien vil tage 

imod tilbuddet.  

 

Næste skridt er, at vuggestuen/dagplejen 

forud for barnets start inviterer forældrene 

og barnet til et nyt besøg, hvor der bliver 

udvekslet informationer om barn, familie 

og dagtilbud. Det aftales, hvordan starten 

skal organiseres, og hvem af forældrene, 

der følger barnet i opstarten. 

 

3. BARNETS START 

Det gælder for alle de børn, som projekt 

Børn for Børn har observeret, at én af 

forældrene har fulgt barnet i 

vuggestue/dagpleje – typisk i tre-fem dage 

med en jævn aftagende tilstedeværelse.  

 

For nogle af børnene virker starten til at 

være uproblematisk. Disse børn opsøger de 

større børn og eftergør deres aktiviteter. 

 

 

Andre børn har brug for, at den voksne 

etablerer en tryghedszone, hvor barnet kan 

’tanke op’ og i fred og ro iagttage de andre 

børn og voksne og momentvis bevæge sig 

ud og være tæt på andre børn.  

 

Endelig er der børn, der over en længere 

periode har brug for stor omsorg fra de 

voksne i dagtilbuddet.  

 

Efter 12 uger befinder alle børn, som 

projekt Børn for Børn har fulgt, sig godt i 

vuggestuen/dagplejen. De er aktive, 

undersøgende og søger både voksne og 

andre børn.  

 

[Nævn din kilde her.] 

”Jeg følte ind i mellem, at jeg var 

anderledes end de andre forældre. Vi 

havde en meget længere indkøring. Den 

tog faktisk fire uger. Og ja, jeg siger vi, 

for ét var, at det var nyt og en overgang 

for min datter, men det var faktisk også 

en stor omvæltning og en overgang for 

os forældre og især for mig som mor”. 

 

En mor, som er interviewet i projekt 

Børn for Børn 
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Herunder er opsamlet en række 

refleksioner og erfaringer om børns start i 

dagtilbud samt konkrete forslag til ’den 

gode overgang’ – baseret på observationer 

i vuggestuer/dagplejer og samtaler med 

forældre, pædagoger og dagplejere i 

projekt Børn for Børn. 

 

TILLID OG TRYGHED 
Tillid mellem forældre og personale er den 

væsentligste faktor for, at barnet får en 

positiv start i vuggestuen/dagplejen. Hvis 

mor og far har tillid til, at deres barn vil 

opleve tryghed og trivsel i 

vuggestuen/dagplejen, så vil denne tillid 

forplante sig til deres barn. 

 

Tryghed og tillid er et resultat af god dialog 

mellem forældre og dagtilbud om 

gensidige forventninger, bekymringer og 

ønsker. Den gode dialog starter allerede på 

besøgene forud for barnets start i 

vuggestue/dagpleje, og for forældrene er 

det altafgørende, at dialogen fortsætter, så 

de bliver bekræftet i, at deres barns behov 

og interesser bliver set og hørt af de 

voksne i vuggestuen/dagplejen. 

 

 

"Jeg siger til forældrene, at dét, der 

betyder allermest, er, hvor trygge de er" 

 

En dagplejer, som er interviewet i projekt 
Børn for Børn 

 

"Det begynder med, at forældrene har 

det godt med at aflevere børnene til os. 

Jeg synes, der ligger et stort og vigtigt 

arbejde i den måde, vi møder forældrene 

på i forhold til opstart af små børn i 

overgangen fra hjem til vuggestue" 

 

En vuggestueleder, som er 
interviewet i projekt Børn for Børn 

 

"Både min mand og jeg har haft 

forventning om, at vores dagplejer har 

dannet sig et indtryk af, hvem vores søn 

er og har set på hans behov, uden at hun 

har kigget på, hvem vi er som forældre" 

 

En mor til barn i dagpleje, som er 
interviewet i projekt Børn for Børn 

Gode erfaringer og ideer 
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BARNET ER AKTØR I ET 
BØRNEFÆLLESSKAB 
Barnet vil fra dag ét aktivt forsøge at finde 

sig til rette i vuggestuen/dagplejen. Barnet 

vil søge omsorg både hos de nye voksne og 

de andre børn i dagtilbuddet. 

Grundlæggende er barnet nysgerrig på de 

nye muligheder, krav og forventninger.  

 

Børn har stærke ’sociale antenner’, og 

samværet med de andre børn er med til at 

styrke barnets udvikling og trivsel. 

 

Mange forældre forsøger også at styrke 

barnets relationer med de andre børn ved 

at tale om dem i familiens trygge rammer. 

Det nye barns integration i 

børnefællesskabet understøttes ved at 

placere barnet i en lille børnegruppe, så det 

nye barn kan overskue det sociale liv.  

 

De fleste forældre fortæller – ind imellem 

med en vis overraskelse – at deres barn 

efter kort tid i vuggestue/dagpleje mestrer 

færdigheder, som det må have lært af de 

større børn. Det kan fx være nye ord, at 

kravle eller gå eller at lege på nye måder
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Herunder er en beskrivelse af toårige Clara 

som case. Hun er gået fra at være meget 

forsigtig, observerende og ked af det den 

første tid i dagtilbud til at ’indtage’ sin 

plads. I løbet af nogle uger falder hun til og 

retter blik og opmærksomhed mod de 

andre børn og begynder at lege med dem. 

Observationen her er efter 12 uger i 

vuggestue: 

 

Clara kigger på og efter de større børn. Hun 

kravler over mod vindueskarmen, hvor der 

er legetøj. Hun rejser sig og går hen efter 

en dukke. Kommer tilbage til pædagogen, 

hvor Clara smiler og bliver mødt med ros 

og et kram. Hun sætter sig ned igen. Kigger 

på dukken, piller ved den.  

 

Clara giver dukken til et andet barn, der 

også sidder på gulvet. De kigger på 

hinanden og derefter på dukken, på 

hinanden igen og på dukken.  

 

Det andet barn bliver afledt af en anden leg 

og kravler væk. Clara kigger efter ham. 

 

 

 

Pædagogen fortæller kl. 10.30, at det nu er 

tid til at spise. Clara kigger op, begynder at 

rejse sig og går over mod sin plads. Kigger 

efter og på de andre børn. Hun bliver løftet 

op til bordet, får hagesmæk på og kigger på 

de andre tre børn ved bordet. De får hældt 

vand i deres glas. 

 

En dreng putter sin hånd ned i sit glas. Han 

kigger rundt. Clara gengælder hans blik og 

smiler. Hun tager forsigtigt sin hånd hen til 

sit glas.  
 

 

 

 

SUNDHEDSPLEJERSKEN ER EN RESSOURCE 
I forbindelse med barnets start i vuggestue/dagpleje kan forældre have en stærk ressource 

i barnets sundhedsplejerske, som både kender barnet og de lokale pasningsmuligheder. 

Sundhedsplejersken kan blive involveret, hvis barnet har brug for særlig støtte. Også efter 

barnets start i dagtilbud kan sundhedsplejen kontaktes. 
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Familier og børn er forskellige og har 

forskellige behov og ønsker. Derfor er der 

ikke én fast definition på, hvordan den 

bedste overgang fra familiepasning til 

dagtilbud ser ud. 

 

Imidlertid er de forældre, pædagoger, 

dagplejere og sundhedsplejersker, der er 

blevet interviewet i projekt Børn for Børn, 

enige om succeskriterierne for ’en god 

overgang’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- At barnet kan lide at være tilstede i 

dagplejen eller vuggestuen 

- At mor eller far kan lide at aflevere 

barnet 

- At det nye barn leger med de andre 

børn  

- At det nye barn bredt søger de voksne 

- At barnet er fysisk aktivt 

- At forældrene udtrykker tillid til 

personalet, selv om barnet efter tre 

måneder indimellem stadig kan være 

ked af at blive afleveret.  

Erik Hygum, forskningsleder og ph.d. i 

pædagogik, VIA 

E: eh@via.dk                T: 87 55 33 25  

 

Susanne Klit Sørensen, lektor og leder af 

uddannelsen til sundhedsplejerske, VIA 

E: skls@via.dk                T: 87 55 23 42  

 
Se videoer fra projekt 
Børn for Børn ved at 
scanne QR-koden:  

 

Succeskriterier for  
’den gode overgang’ 

Yderligere 
oplysninger 


