Tidlig tilknytning i Dagplejen
i
Ikast-Brandes kommunale
dagpleje

”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”
Pippi

Tidlig Tilknytning i Ikast-Brande Dagpleje
Tidlig tilknytning betyder at barnet bliver visiteret til
dagplejeren i god tid. I tiden frem til barnet skal starte i
dagpleje, må barnet og forældrene komme på besøg 1-2
gange om ugen af op til 30 min. Varighed, eller efter
aftale.
Det giver en unik mulighed, for at sikre en bedre
tilknytning mellem barnet og dagplejeren og for at gøre
overgangen fra hjem til pasning så tryg som mulig. Der
skabes også en bedre tilknytning mellem forældre og
dagplejer og forældrene vænner sig langsomt til at skulle
aflevere barnet, hvilket også har utrolig stor betydning for
barnets tilknytning til dagplejeren.
Besøgene vil ikke være fastlagte fra start; dem planlægger
dagplejer og forældre i fællesskab. Aftalerne er fleksible og
kan ændres eller aflyses, både af forældre og dagplejer,
hvis det er det, man finder bedst for barnet eller for
dagplejerens børnegruppe. Ligesom dagplejeren kan takke
nej til et spontant besøg og gøre et besøg kortere end
planlagt, af hensyn til børnegruppen.

Dagplejeren er først og fremmest nærværende for sine
”egne” børn, men vil i det omfang det er muligt, også være
nærværende for det lille nye barn og forældrene.

Det er også en fordel for barnet, hvis dagplejeren og de
øvrige dagplejebørn har været på hjemmebesøg hos
barnet. Således, at barnet også har mødt dagplejeren i
sine egne omgivelser og oplevet at forældrene byder hende
velkommen i familiens hjem.

Det er vigtigt at barnet stadig har en lettere periode når
det starter ”rigtigt” i dagpleje. De første dage aftaler
dagplejeren og forældrene, hvor længe barnet kan holde til
at være alene i dagpleje.
Drøft altid gerne med dagplejekonsulenten hvordan den
bedste start er for barnet.
Dagplejekonsulenten ser dagplejer og børn jævnligt, dels
når hun arbejder med dagplejeren i dagplejehjemmet, dels
i heldagslegestuerne, hvor dagplejekonsulenten ofte er til
stede.
Dagplejekonsulentens rolle i ’tidlig tilknytning’ er, at
understøtte dagplejeren, forældres og barnets overgang fra
hjemmet til dagplejen.

Tidlig Tilknytning er et begreb, der er blevet forsket i, i forskningsprojektet
Barnet i Centrum, (Danmarks pædagogiske Universitet), og som dagplejere og
vuggestuepersonale har medvirket i. Ligeledes har der været yderligere et
forskningsprojekt om emnet i dagtilbud i Viborg.
Resultatet er entydigt, at det lille barn, der skal ud i livet og i dagtilbud, har
stor følelsesmæssig udbytte af at blive tidligt tilknyttet til sin ’nye’ voksne i
dagtilbuddet. Og, at barnets forældre har et stor udbytte af, at have tid til at
lære dagplejeren og hendes dagplejehjem at kende, og at få tid til at føles sig
tryg ved at aflevere sit barn til dagplejeren.
I Ikast-Brande dagpleje har et team af dagplejere gennem flere måneder
afprøvet ’tidlig tilknytning’. Såvel dagplejere som forældre har evalueret
metoden yderst positivt.

