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Hjertelig omsorg – og kindkys. 

I Stribonitten har vi talt om vores holdning til kys i håret og/eller på kinden. Det har vi forskellige 

holdninger til, akkurat, som vi tænker, at I som forældre også har det. Vi ønsker ikke at have regler og 

retningslinjer for hvordan vi er sammen med børnene, det mener vi ikke er hensigtsmæssigt, men vi vil 

hele tiden tage stilling og arbejde åbent med emnet. 

Vi er dog nået frem til følgende:  

I Stribonitten mener vi, at børn og familier er forskellige og har meget forskellige behov, derfor er det 

vigtigt at vi kan spænde bredt i vores hjertelige omsorg.  

Alle børn har brug for nærværende og kærlige voksne der viser, at de holder af børnene, her er der plads til 

kys på kinden eller i håret og masser og masser af kram og knuser, uanset om man går i vuggestue eller 

børnehave. 

Al udvikling sker i relationen til andre mennesker og da mange børn er i daginstitution 7-10 timer om dagen 

er det meget vigtigt, at børnene bliver mødt af kærlige og omsorgsfulde voksne, der ser det enkelte barn 

som det er og bruger denne viden til at skabe en fundamental anerkendende, omsorgsfuld og tryg relation 

til det enkelte barn. Dette skal altid ske under hensyntagen til barnets behov, grænser og tarv. Det betyder 

at vi som voksne altid skal være skarpe på, at det er barnets behov og ikke personalets behov, der definere 

og danner grundlag for hvordan vi yder omsorg og vi er enige om, at alle ansatte har en forpligtigelse til, at 

give hinanden feedback, så vi sikre både børn og de voksnes tarv. 

- Men hvis I som forældre har den personlige holdning, at jeres barn ikke skal kindkysse, så giv personalet 

besked og vi vil tage hensyn til dette. Det er dog således, at man så selvfølgelig helt vælger kind/hårkysset 

fra, det er ikke muligt at vælge og vrage mellem de personaler der må eller ikke må kindkysse jeres barn.  

Venlig Hilsen 

Personale og leder i Stribonitten. 
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