At flytte med børn

Vi flytter et par gange i livet. Nogle gange flytter vi fra lejlighed til hus, fordi vi vokser fra vores
bolig. Andre gange skal vi flytte, fordi vi har fået nyt arbejde. Vi får mange spørgsmål om ,
hvordan man bedst flytter med børn. Vi har derfor udarbejdet denne checkliste. Har du punkter
du mener mangler, er du velkommen til ar sende os en mail.
Børnepasning
* Hvilke institutioner er der i kommunen (Vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser, skole og
fritidshjem)?
* Hvor langt ligger de fra den nye bolig?
* Hvordan er institutionerne: herunder hvor mange børn er der, er der stor personaleudskiftning,
er der stabilitet, kan personalet yde Førstehjælp, og hvad med den øvrige sikkerhed i
institutionen?
* Hvad er reglerne med hensyn til pladsgaranti for nytilflyttere?
* Er der andre børn i området?
* Når børnene vokser, hvilke tilbud er der til dem i omegnen (sport/fritidsklubber eller andre
aktiviteter)?
Krav til husets indretning
* Hvordan er ruminddelingen – er værelserne store nok?
* Hvor langt ligger børneværelset/ børneværelserne fra forældreværelset?
* Er der et teenage- værelse?
* Hvordan er sikkerheden i huset/lejligheden? Er der stejle trapper? Er der andet der skal
afskærmes?
* Er der have? Hvor megen vedligeholdelse kræver den? Er den børnevenlig?
* Hvor megen vedligeholdelse kræver huset?
Økonomi
* Hvad koster dagsinstitutionerne?
* Hvad koster de øvrige tilbud til børn?
* Kan i sidde for bruttohuslejen?
* Er huset/ lejligheden let at vedligeholde?

Hvordan kan vi hjælpe børnene med at flytte
Børn har behov for trygge rammer. Derfor har måden flytningen bliver tilrettelagt på en betydning
for dit barn. Det er vigtigt, at du medtager dit barn mest muligt i forberedelsen. Dit barns alder
har selvfølgelig stor betydning for, hvor meget det kan inddrages i processen. Men det sociale
aspekt af flytningen er af betydning for selv et lille barn.
* Skab trygge rammer gennem hele flytningen
* Lad dit barn være med til at pakke.
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* Når det nye hjem indrettes, er et godt råd, at indrette børneværelset først. Barnet vil hurtigere
falde til i sit nye værelse, og vil hurtigere kunne falde til i sit nye hjem, når der i alt fald er
genkendelighed i børneværelset.
* Fortæl dit barn at det kan få besøg af venner. Inviter de ”gamle” venner på besøg. Dit barn vil
hurtigt få nye venner. Men børns venskaber har stor betydning for deres trivsel. Nogle venskaber
går hurtigere i sig selv end andre.
* Lad barnet sende postkort, billeder eller e-mail til vennerne
* Brug jeres fotoalbum til at tale om det ”gamle sted”. Det er vigtigt, at det ”gamle sted” – med
dets venner, hygge og alt det andet i har lavet ikke bare forsvinder. Bevar det som et godt minde.
* Flytning inden i et skoleår eller i børnehaven kan godt have en positiv virkning. Børnene kan nå
at få kammerater inden sommerferien, og har mulighed for at udvide venskabet i ferien.
* Tag dit barn med til forskellige aktiviteter i det nye område. Se området an, og find de
aktiviteter, tilbud og fristeder der er gode for dit og jer.
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