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HVEM & HVA I BÆRUMSPOLITIKKEN

Den første sommeren med 
korona er snart over og 
mange av oss har vært på 
reisefot de siste ukene. 

Erfaringen viser at smitte-
risikoen øker når vi beveger 
oss mer og møter nye men-
nesker på nye steder. Dette 
har ført til lokale utbrudd flere 
steder i landet.  

Det er lett å glemme smit-
tevernrådene i hyggelig sam-
vær. Derfor vil jeg minne om 
det store ansvaret hver enkelt 
av oss har for å følge smit-
tevernrådene, og at vi tester 

oss hvis vi har den minste 
mistanke om at vi kan være 
smittet. 

Det er særlig viktig for oss 
å unngå smitte på sykehjem 
og i omsorgsboliger, og blant 
hjemmeboende som er av-
hengige av tjenester fra kom-
munen. Vi må beskytte de 
mest sårbare i samfunnet 
vårt, og håper på forståelse 
for det. 

Koronapandemien har også 
rammet arbeids- og nærings-
livet vårt hardt. Bærumspak-
ken, som du kan lese mer 

om på side 8, er vårt verktøy 
overfor arbeids- og nærings-
livet, kulturlivet og frivillighe-
ten. I den forbindelse vil jeg 
minne om kampanjen «Har 
det i Bærum» – og at vi bør 
handle lokalt! Det er en viktig 
støtte til næringsliv og  
arbeidsplasser.  

Vi har gjort helseminister-
ens ord til våre – og jeg vil 
avslutte med å minne om:  

 
Vi har ingen vaksine – men 

vi har en meter! 

Hovedutvalg for barn og 
unge (BAUN), har det poli-
tiske ansvaret for barne-
hager, grunnskoleopplæ-
ringen og barne- og ung-
domstjenesten i Bærum.

— Hva er de viktigste sa-
kene for Hovedutvalg for barn 
og unge fremover?

Haakon Kvenna Veum, ut-
valgsleder: 

— Jeg mener arbeidet 
for psykisk helse hos barn 
og unge i kommunen vår er 
svært viktig i tiden som kom-
mer. De aller fleste unge har 
det veldig bra i Bærum, men 
vi ser også at flere melder 
om psykiske plager. Det er 

viktig at vi gir gode tilbud til 
dem som trenger det. Da lan-
det var nedstengt på grunn av 
pandemien var vi alle bekym-
ret for barn som av ulike grun-
ner er utsatt. Det kommende 
året kan det hende flere 
trenger å hente seg inn igjen 
faglig, trenger noen å snakke 
med eller føler et sosialt savn.  

Vi har en meter 

Hovedutvalg for barn og unge

Lisbeth Hammer Krog - ordfører

ORDFØRERENS 
SPALTE

POLITIKK OG SAMFUNN

POLITISKE MØTER
Møtene kan følges på:  
baerum.kommunetv.no  
Vi tar forbehold om endringer. 

Eierutvalget:  
19. august og 9. september

Eldrerådet:  
1. og 22. september 

Formannskapet: 
26. august, 16. og 22. september 

Hovedutvalg  
for barn og unge:  
8. september

Hovedutvalg  
for bistand og omsorg: 
9. september

Hovedutvalg  
for miljø, idrett og kultur: 
10. september

Klageutvalget:  
1. og 22. september 

Kommunestyret:  
2. og 23. september 

Kontrollutvalget:  
31. august

Planutvalget:  
27. august og 10. og 24. september

Råd for personer med  
funksjonsnedsettelse:  
31. august, 21. september

Ungdomsrådet: 
26. august, 2., 16. og 23. september

Utvalg for samarbeid: 
8. september

HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE (fra 
venstre, øverst): Leder: Haakon Kvenna Veum 
(H), nestleder: Elisabeth Kathleen Hodges Dale (H),  
Anfa Hassan Hashi (H), Asbjørn Nilsen (H),  
Mads Gram Rygg (H), Sigrid Barstad Sanner (H), 
Elisabeth Nesset (Ap), Ola H. Borchgrevink Peder-
sen (Ap), Jan Mauritz Thalberg Jr. (Frp), Yngve Ulf 
Bjerke (Frp), Hans Rugset (MDG), Ingri Zeiner-Hen-
riksen (MDG), Elisabeth Fremstad Aukrust (KrF), 
Dina Knudsen (SV), Elen Gjevik (V).
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Velkommen til barnehage- og skolestart! 
I august møter om lag 1600 første-
klassinger og 2000 barnehagebarn 
opp til sin første dag i skole eller 
barnehage i Bærum. 

For de aller minste handler det om lek,  
omsorg og uformell læring, mens skole- 
barna skal begi seg ut på en helt ny hver- 
dag. Det første barnehage- eller skoleåret 
er både spennende og utfordrende.  

Det er også mye nytt for foreldrene.  
De lurer på om barna vil finne seg godt til 
rette. Evner barnehagen å se mitt barns 
behov, spør mange seg. Har læreren de 
nødvendige forutsetningene for å mestre 
den store oppgaven som rollemodell og 
brobygger? 

Følelsen av tilhørighet blant andre barn 
og voksne er bærebjelken i en trygg og 
god hverdag. Raushet og omsorg for hver-
andres barn kan noen ganger være kre-
vende, og nettopp de gangene er det mest 
viktig.  

Både barnehagelærere, lærere og sko-
leledere har stor ydmykhet for den opp-
gaven de står overfor hver gang nye barn 
ønskes velkommen. Tanken på å gi hvert 
enkelt barn et godt grunnlag for sosial og 
faglig utvikling er omfattende. Vit at det er 
flere enn barn og foreldre som har som-
merfugler i magen ved skole- og barneha-
gestart! 

Vi vil takke alle medarbeidere i barne-
hagene og skolene i Bærum for alt godt 

arbeid de gjør sammen med foreldrene. 
Barna vi ønsker velkommen har allerede 
en solid ballast som vi skal få være med å 
videreutvikle. 

Vennlig hilsen barnehagesjef  
Erik Førland og skolesjef Siv Herikstad. 

Erik Førland og Siv Herikstad.  
FOTO: RAGNHILD I. HOEM

Nytt barnehage- og skoleår i Bærum

GLADE DAGER PÅ SFO: Lukas, 
Ulrik og Mia Sofie tar sats og sklir 
inn til SFO- og skolestart på Bryn 
skole. FOTO: FRODE MENES

KLAR FOR 
BARNEHAGEN: 
Jeppe (1) hilser på 
pedagogisk leder 
Ellen Hedvig og 
styrer Ellen i 
Åsterud barne-
hage, sammen 
med pappa 
Magne. FOTO: 
SOFIE META

MINI-SKOLEDAG PÅ BEKKESTUA: 
Leander, Mads og Emma er skolestartere 
på Bekkestua barneskole. Før sommeren 
var de på besøk på skolen, hvor assis-
terende rektor Bente Rafen-Sparby viste 
dem rundt. På grunn av koronapandemien 
kom barna i små grupper.  
FOTO: RAGNHILD I. HOEM

NY LEVRE SKOLE:  
Setayesh, Eline og Sunniva skal  

begynne i 3. klasse på nye Levre skole.  
— Vi er veldig stolte og glade for den flotte 

skolen og det fantastiske uteområdet vi har 
fått, sier rektor Kathrine Wilsher Lohre. 

— Det er gøy å ønske både nye og gamle 
elever velkommen til den splitter nye skolen 

vår! FOTO: FRODE MENES
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BARNEVERN

Hvordan 
behandles en  
barneverns-
 sak?
Bekymringsmelding. 
• Barn og familier som ønsker hjelp 

kan selv ta kontakt med barnever-
net. Det kan også være andre, for 
eksempel barnehager, skoler eller 
barnets nettverk som sender en 
bekymringsmelding.  

• Offentlig ansatte har meldeplikt til 
barneverntjenesten ved bekymring 
for et barn.   

Undersøkelse. 
• Når barneverntjenesten mottar 

en bekymringsmelding, vurderes 
det om det skal åpnes en under-
søkelse. Målet er å få mer infor-
masjon om barnet og omsorgs-
situasjonen. I undersøkelsen blir 
bekymringsmeldingen gjennom-
gått sammen med familien.  

• Barneverntjenesten snakker alltid 
med barnet og med foreldrene. 
I tillegg innhenter barneverntje-
nesten opplysninger fra instanser 
som barnehage eller skole, og 
besøker gjerne familien hjemme. 

Ulike tiltak. 
• De aller fleste barneverntiltakene 

er frivillige og innebærer hjelp 
i hjemmet. Slike tiltak kan for 
eksempel være veiledning, sinne-
mestringskurs, ulike spesialiserte 
hjelpeprogram, samt besøkshjem 
eller støttekontakt.  

• Har barnet behov for tiltak utenfor 
hjemmet kan dette skje i form av 
plassering i fosterhjem eller insti-
tusjon.  Foreslår barneverntje-
nesten plassering uten foreldre-
nes samtykke, behandles saken 
i Fylkesnemnda for barnevern og 
sosiale saker. 

 

Kilde: www.bufdir.no
 

– Det er vårt felles ansvar å si ifra om vi 
tror et barn er utsatt for vold eller  
omsorgssvikt, sier barnevernsjef Mari 
Hagve.

RAGNHILD I. HOEM

 – Om du er urolig for omsorgen til et barn, kan 
du ringe og snakke med oss. At du bryr deg, 
kan utgjøre en viktig forskjell for barnet. Barne-
verntjenesten er tilgjengelig hele døgnet, sier 
Hagve.

– Et gammelt afrikansk  
ordtak sier «det krever 
en hel landsby for å 
oppdra et barn». Det 
er mye visdom i det 
uttrykket.

Ordfører Lisbeth  
Hammer Krog

Mari Hagve, barnevernsjef. FOTO: FRODE MENES

Er du bekymret for et barn? 
Ring – du kan gjøre en forskjell
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BARNEVERN

Fint å snakke med en fagperson 
— Det er en trygghet i å få snakke med en 
fagperson når vi er bekymret for et barn 
i barnehagen sier Vera Sandvoll, styrer i 
Kolsås barnehage.  

Hun forteller at barnehagen har god er-
faring med å ta en telefon til barnevern-
tjenesten hvis de er bekymret for et barn 
eller en familie. 

Hvorfor er det nyttig å drøfte en sak med 
barnevernet? 

— Barnevernet hjelper oss å finne sa-
kens kjerne, og hva bekymringen egent-
lig gjelder. Da er det lettere å finne ut om 
det er noe barnehagen og foreldrene kan 
jobbe med sammen, eller om vi skal sende 
en bekymringsmelding til barnevernet.  

Viktig å finne  
gode løsninger for barnet 
 — Familier kan i perioder streve på en 
måte som påvirker samspillet med barnet. 
Det er ikke alltid barnevernet skal inn, men 
de kan være med og drøfte saken og finne 
gode løsninger, sier Sandvoll. 

— Barnevernet kan veilede oss i hvilken 
hjelp som kan være mest aktuell for bar-
net og familien, enten innenfor barnever-
net eller i et av de andre tilbudene Bærum 
kommune har til familier som er sårbare. 

FAKTA  

Melde fra til barnevernet   

• Hvis du er bekymret for om et 
barn får god nok omsorg, bør du 
melde fra til barnevernet. Hvis du 
er usikker på om du skal sende 
bekymringsmelding, kan du ringe 
barneverntjenesten for å få råd og 
veiledning.  
Tlf. 67 50 47 70. Døgnåpen.

• Meldeplikt: Alle offentlig ansatte og 
en rekke private yrkesutøvere med 
profesjonsbestemt taushetsplikt, 
har plikt til å melde fra til barnever-
net hvis de er alvorlig bekymret for 
et barn. 

Vera Sandvoll, styrer i Kolsås barnehage 
FOTO: RAGNHILD I. HOEM

Er du bekymret for et barn? 
Ring – du kan gjøre en forskjell

Få hjelp til å vurdere situasjonen
– Når man ringer, får man satt ord på egen 
uro for barnet. Vi kan hjelpe til med å kon-
kretisere hva som er bekymringen, sier 
Hagve.  

Fagpersonen du møter i telefonen vur-
derer om dette er et barn som kan trenge 
hjelp fra barnevernet. Om man ønsker, kan 
man drøfte bekymring for barnet anonymt. 
Barnevernet har også god oversikt over 
andre hjelpetilbud i kommunen. 

Forebygging gir færre  
omsorgsovertakelser
Barneverntjenesten vil alltid prøve å hjelpe 
familien og foreldrene i hjemmet først. Hagve 
understreker at for de aller fleste barn er det 
best å bo hjemme med foreldrene.

– Hvis vi kommer tidlig inn er det lettere 
å gi god og forebyggende hjelp til familien 
før problemene blir for store. Derfor er det 
så viktig at du bryr deg og tar kontakt med 
barneverntjenesten når du er bekymret for 
et barn, understreker Hagve.

ILLUSTRASJONSFOTO: RAGNHILD I. HOEM

August 2020  |  Bæringen  |  Side 5  



SMÅTT OG STORT

Scene i karantene 
I mai og juni ble det arrangert konserter og allsang utenfor flere 
sykehjem i Bærum. – Mange er isolert som følge av koronatil-
tak. Med dette prosjektet vil vi gi dem et lyspunkt i hverdagen, 
sier en av initiativtakerne, Cecilie Due. 

Konsertene er en del av Scene i Karantene, et samarbeidspro-
sjekt mellom BAKgården, Syngende Bærum og Den kulturelle 
spaserstokken. Konsertene fortsetter utover høsten. 
FOTO: BLINKSKUDD/ HEDVIG KOLBOHOLEN 

Opplevelser i Bærumsskjærgården 
Gjennom prosjektet «Leve helt, hele livet», har beboere på sykehjem 
vært på båttur i Bærums skjærgård. Tilbudet er laget for at beboerne 
skal få komme seg ut etter mange måneder med korona-isolasjon. 
Båtturene har gått fra Sarbuvollen, og båten er laget slik at man enkelt 
kan komme om bord med rullestol og rullator. Det har også vanket litt 
godsaker om bord. FOTO: FRODE MENES 

Klipp hekken! Har hekken vokst litt mye i sommer? Busker, hekker eller trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei, og være til hinder for trafikksikkerheten og vedlikehold av veien. De må heller ikke skjule gatelys, skilt eller led-ninger. I veikryss, avkjørsler eller andre steder der det er viktig med god sikt, skal ikke hekker og busker være høyere enn en halv meter. Husk derfor å trimme hekken! Kommunen kantklipper maskinelt langs kommunale veier. Har du hekk eller annen beplantning ut mot veien, er det lurt å klippe før kommunen gjør det. Mer informa-sjon: www.baerum.kommune.no/veiogtrafikk  FOTO: DAG NORDSVEEN

Smått og stort fra bærumssamfunnet

 
Høsttur med LommedalsbanenDet lille toget innerst i Lommedalen kjører søndagene 30. august, og 6., 13., 20. og 27. september. Regelmessige avganger mellom kl. 11 og 15.
Adkomst med bil eller buss 150/ 210 til Bærums Verk. Videre 210 til Bykrysset. Derfra Kampeveien og Tolverud-veien 1,6 km – følg skilt.
Mer informasjon: trafikktelefon 67 56 26 60.  Se også www.mia.no/lommedalsbanen. FOTO: MIA
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39 000 klimakloke kvadrat-
meter: Oksenøya senter
Et klimaprosjekt på størrelse med 
Operaen i Oslo er i ferd med å ta 
form på Fornebu. 

MARIA HEE FURULUND

– 2000 mennesker kommer til å bevege 
seg ut og inn av dette området hver dag, 
sier Lars Michelsen. Han er prosjektleder 
for nye Oksenøya senter – som om to år 
kommer til å bestå av både barnehage, 
barneskole, sykehjem med dagsenter, fler-
brukshall og nier-kunstgressbane.  

Gjenbruk fra regjeringskvartalet
Oksenøya senter er det første og største 
prosjektet i Bærum der formålsbygg for 
unge og eldre samles på samme tomt. I 
tillegg er det et av Bærums mest ambisi-
øse klimaprosjekt noensinne. 

Store deler av barnehagen, skolen 
og sykehjemmet bygges i treverk. Byg-
gene er prosjektert i energiklasse A og 
skal ha passivhusstandard. Det plasse-
res solceller på over 2500 kvadratme-
ter av takene. Sjøvarmepumper står for 
fjernvarme- og kjøling, og grønne tak 
skal bidra til å håndtere overvann. Sågar 

betongkonstruksjon er valgt med tanke på 
miljø og klima. 

– Vi bruker betong der det er gjort tiltak 
for å kutte klimagassutslippet. Vi gjenbruker 
også hulldekkelementer som kommer fra 
regjeringskvartalet, som vanligvis er rene ri-
vemasser og blir kastet, sier Michelsen. 

Levende lokalmiljø  
De mest klimakloke kvadratmeterne er 
dem som ikke bygges i det hele tatt. 
Oksenøya senter er planlagt slik at 
arealene kan brukes til flere formål. 

– Kafeen på sykehjemmet kan brukes 
som bydelshus, flerbrukshallen som kino, 
forsamlingssalen kan leies av foreldre og 

lekeplassene kan brukes i  
fritiden. Her er tanken å skape et  
levende lokalmiljø, sier eiendomsdirektør i  
Bærum, Kristin Fagerhaug. 

Kortreiste liv 
Klimaklok transport spiller også en stor 
rolle – intensjonen er et område som er 
nær bilfritt. 

– Hit skal barn, unge og voksne kunne 
gå, sykle og ta kollektiv til og fra. Vi legger 
opp til mange sykkelparkeringer og få bil-
parkeringer, sier Fagerhaug.  

SKOLE, BARNEHAGE OG SYKEHJEM I ETT: Elever fra Oksenøya skole på befaring for å se hvordan Oksenøya senter vil bli. FOTO: FRODE MENES

OKSENØYA SENTER: Byggeplassen sett fra 
luften i juni. FOTO: DRONEFOTO  

FAKTA  

Oksenøya senter

Oksenøya senter er det første og 
største prosjektet i Bærum der for-
målsbygg for unge og eldre samles på 
samme tomt. Senteret er en viktig del 
av utviklingen på Fornebu. Bærums 
ambisjon er at Fornebu skal bli et null-
utslippsområde i 2027. Les mer: 
www.baerum.kommune.no/ 
oksenoyasenter 
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Bærumspakken
For å hjelpe det lokale arbeidslivet, 
frivilligheten og næringslivet under 
korona-pandemien, har kommunen 
satt av 100 millioner kroner i den 
såkalte Bærumspakken. 

SOFIE META 

Bærumspakken har blant annet finansiert 
om lag 30 ekstra sommervikarer på kom-
munens sykehjem, for å avlaste per- 
sonalet på sykehjemmene og for å skape
arbeidsplasser for unge. Sommervikarene 
hjelper blant annet til med å ivareta smit-
tevern ved å registrere alle besøkende, ta 
imot post og gå tur med beboere. 

Varmestua i Sandvika har fått midler til 
en elsykkel med serveringsboks som gjør 
at Frelsesarmeen kan nå flere av dem 
som trenger hjelp. 

Det er også satt av 5 millioner kroner 
for reduksjon og utsettelse av husleie i 

kommunale bygg, som kommer lokalt  
næringsliv til gode.  

Handle lokalt 
«Har Det i Bærum»-kampanjen, initiert av 
Bærum kommune, Asker og Bærum han-
delsstandsforening og Bærum næringsråd, 
skal oppmuntre til å bruke lokalt næringsliv.  

– Handler du lokalt bidrar du aktivt til å 
bygge et godt lokalmiljø, sier Bærumspak-
kens leder Unni Larsen. 

Det er fortsatt gratis parkering på kom-
munale parkeringsplasser i sentrumsområ-
der. Skilting på stedet viser hvilke områder 
det gjelder. 

Kulturpakken 
Det lokale kulturlivet og frivillige organisa-
sjoner kan søke midler fra Kultur- og fri-
villighetspakken. Søknadsfrist er 15. sep-
tember.  

For mer informasjon
www.baerum.kommune.no/barumspakken

Kommune- 
direktør i Bærum
En kommer ...   

Ny kommunedirektør: Geir Aga 
– Jeg har bodd i Bærum i over 20 år og er 
imponert over kommunen vår, sier Geir Aga 
som nylig tiltrådte som kommunedirektør.  
   – Min erfaring er at det er høy kvalitet på 
tjenesteproduksjonen, legger han til.

Ett Bærum er et viktig begrep for den 
nye kommunedirektøren. – Vi må fortsette 
å bygge ned siloer innad i kommunen slik 
at vi fremstår som en samarbeidende or-
ganisasjon og med færrest mulig dører inn, 
både av hensyn til innbyggerne og medar-
beiderne. Det fremmer gode resultater, ef-
fektivitet, innovasjon og service, sier Aga.

Han legger også stor vekt på innsatsen 
for en klimaklok kommune og digitalisering 
ut fra innbyggernes behov.

Geir Aga kom til Bærum kommune fra 
stillingen som kommunaldirektør for byut-
vikling i Oslo kommune.

En går ...

Erik Kjeldstadli har i løpet av sine 7,5 år 
satt fremtidens kommune på dagsorden 
med 20 års-planlegging, samfunnsutvikling 
på Fornebu og i Sandvika, innovasjon og 
klimaklok kommune. Tenke langt og handle 
nå!

5,2 % 
arbeidsledighet 
i juli i Bærum.

OPPGRADERING: Med midler fra Bærum-
spakken har kulverten mellom Finstadgården og 
Sandviksbukta gjennomgått en oppgradering. 
Den har blitt dekorert av unge, lokale graffiti-
kunstnere. FOTO: AMALEEN JEYASEELARAJAH 

BÆRUMSPAKKEN GIR FLERE SOMMERVIKARER: – Det er veldig fint å jobbe på Vallerhjem-
met og være sammen med de eldre, sier sommervikarene Carl Andreas Brennaa, Rikke Follestad og 
Rufta Amir som blant annet går tur med beboerne og registrerer alle besøkende til Vallerhjemmet. 
FOTO: SOFIE META 
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STEDSUTVIKLING

I årene fremover skal Bekkestua 
bygges ut med både private og 
kommunale prosjekter. Det nye 
Bekkestua vil få en tydelig byiden-
titet med grøntområder, torg og 
flere møteplasser.

Bekkestua nord
Bekkestua nord omfatter området på 
begge sider av Gamle Ringeriksvei fra 
Presterud gård i vest, opp Nadderudveien, 
og Jens Rings vei til Bærumsveien.

Mellom Bekkestua bibliotek og Signa-
turgården vil kommunen legge til rette for 
byliv med nye gater og nytt torg. Det blir 
også bygget om lag 135 boliger, i tillegg til 
forretninger og kontorer. Arbeidet pågår fra 
høsten 2019 til 2021/2022.   

Arbeidene med nytt torg ved biblioteket 
har startet. Her vil det bli et trivelig uteom-
råde med benker og lekeapparater. Biblio-
teket er åpent i hele byggeperioden. Mid-
lertidig adgang vil være på baksiden av 
bygget.

Nadderud idrettspark
Det er to forslag til nytt stadion på 
Nadderud med 8 000 tilskuerplasser under 
tak og tribuner på fire sider. Forslagene 
inneholder også to kunstgressbaner, ten-
nishall med fire innendørsbaner og en 

utendørs tennisbane, samt ny skate- og  
aktivitetspark.

Bekkestua sentrum øst
Det pågår arbeid med flere reguleringspla-
ner for Bekkestua sentrum øst. 

På Bekkestua sør skal det bygges 100 
rekkehus eller andre småhus på inntil tre 
etasjer. Det skal også etableres en barne-
hage og balløkke. Det vil bli gang- og syk-
kelvei fra Kleivveien mot Gjønnes, og fra 
Kleivveien til Frøytunveien. 

Kleivveien nord er planlagt som et bilfritt 
område med om lag 260 leiligheter i blok-
ker på 3–5 etasjer. Små butikker og ser-
veringssteder på gateplan skal gi aktivitet 
og byliv.

Gamle Ringeriksvei planlegges også 
som bygate med næringsvirksomhet i  
første etasje og tilrettelegging for gående 
og syklister.

VED BIBLIOTEKET skal det bli et nytt torg 
med benker og lekeapparater.  
FOTO: SOFIE META

Nyhetsbrev om  
utviklingen på Bekkestua
Meld deg på kommunens nyhetsbrev og 
få informasjon om hva som skjer.  
 
Mer informasjon:  
www.baerum.kommune.no/bekkestua

Si din mening!
Planene for Bekkestua sentrum øst og 
Nadderud idrettspark er på høring til og 
med 15. september 2020.   
Mer informasjon:  
www.baerum.kommune.no/kunngjoringer
Planene vises frem på Bekkestua 
bibliotek 8. september kl. 12–19.

Nabokontakt for Bekkestua
Kommunen har etablert en nabokontakt 
for Bekkestua. Hun heter Sofie Meta. 
Nabokontakten skal være et bindeledd 
mellom naboene, kommunen og 
entreprenørene. 

Kontakt Sofie Meta 
på e-post  
nabokontakten@
baerum.kommune.no 
eller tlf. 45 67 96 55.

ILLUSTRASJONEN viser det nye torget som skal bygges mellom Bekkestua bibliotek (nederst til venstre) og Signaturgården.

Hva skjer på Bekkestua?
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ANNONSER

BARNEVERNVAKTEN 
Akutt-tjeneste i Asker og Bærum utenom 
barneverntjenestens kontortid. Hjelp til 
barn og unge i alderen 0–18 år og deres 
familier. Kontakt: tlf. 67 50 47 70,  
Kjørboveien 22, Sandvika. 

STØTTEKONTAKTER   
OG BESØKSHJEM
Barnevernet søker støttekontakter og 
besøkshjem. Kontakt: anne.fagersten@
baerum.kommune.no eller tlf. 91 39 67 16. 

AKUTTHJELP TIL BARNEFAMILIER 
Målgruppe: familier med barn 0–12 år. Det 
må foreligge helsemessig begrunnelse fra 
fastlege, helsesøster eller annen instans. 
Mer info: www.baerum.kommune.no eller 
tlf. 67 50 89 10/46 80 94 44. 

ASKER OG BÆRUM KRISESENTER 
Gratis, døgnåpent tilbud til kvinner, menn 
og deres barn, som er utsatt for vold i 
nære relasjoner. Kontakt: tlf. 67 50 83 83. 

RÅDGIVNING RUS OG PSYKISK HELSE   
Målgruppe: innbyggere over 18 år med 
utfordringer knyttet til rus, psykisk helse 
eller andre sosiale problemer. Tjenesten 
er gratis og du trenger ingen henvisning. 
Kontakt: tlf. 67 50 76 55. 

DEMENSFORSKNING  
- SØKER FRIVILLIGE
LIVE@Home.Path forsker på bedre omsorg 
for hjemmeboende personer med demens. 
Vi søker frivillige besøksvenner. Som 
deltaker i prosjektet treffer du en hjemme-
boende person som har demens 1–2 timer, 
en eller to ganger i måneden.  
Mer info: www.link.uib.no/live eller e-post 
live@uib.no 

ISI GJENVINNINGSSTASJON 
For oppdaterte åpningstider se:  
www.baerum.kommune.no/isi eller ring  
tlf. 67 17 43 30. 

FRITID OG AVLASTNING SØKER 
AVLASTERE 
Flere familier trenger avlastere for barn/
ungdom. Fleksibel arbeidstid: ettermiddag/
kveldstid/natt og helger.  
Mer info: Cathrine Mandel, tlf. 67 50 86 06/ 
95 07 70 28, Heidi Johnsen tlf. 67 50 86 03 
eller Marianne Rognum tlf. 67 50 42 68.  

BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL 
Vi tilbyr en håndsrekning til mennesker 
som av ulike grunner har behov for litt 
hjelp. Adr.: Elias Smiths vei 7. Informasjon 
om aktivitetene: baerum.frivilligsentral.no 
eller tlf. 97 94 93 56.  

Åpningstider: mandag–torsdag kl 10–15, 
fredag kl 10–13.    
 
BLI KJENT MED  
HOME-START FAMILIEKONTAKTEN
Home-Start Familiekontakten er et frivil-
lig foreldrestøtte-program. Home-Start+ i 
Bærum støtter familier med barn og unge 
i alderen 6–16 år. Vi trenger nye frivillige! 
Nytt kurs for frivillige starter høsten 2020. 
Ta kontakt på 94 82 42 76 eller les mer på 
www.home-start-norge.no   
 
PENSJONIST MED LEDIG TID?   
Søker menn og kvinner mellom 50 og 70 
år som besøksvenn/avlaster for pårørende 
til hjemmeboende personer med demens. 
Opplæring og regelmessig gruppeveiled-
ning. Fleksibel arbeidstid. Mer info:  
liv.folkestad@baerum.kommune.no eller  
mob. 41 65 76 18. 
 
PILEGRIMSLEDENS VENNER  
TRENGER GUIDER
Pilegrimsledens venner stiller opp som 
veivisere for skoleklasser. Turen er en del 
av Den kulturelle skolesekken og går fra 
Haslum kirke til Lommedalen. Vi trenger 
veivisere. Kontakt Sissel Løberg på telefon 
47 40 13 08, e-post:  
sissel_loberg@hotmail.com. Mer info:  
barum.ksys.no/produksjon/1192452 
 
VERN FOR ELDRE
Er du eller noen eldre du kjenner utsatt for 
overgrep eller vold? Kontakt Vern for Eldre: 
tlf. 67 50 82 00 eller e-post  
vern.for.eldre@baerum.kommune.no
 
SENIORKULTUR
Bærum Seniorkultur har holdt stengt 
siden 12. mars. Mulig tur til Spidsbergse-
ter 13.–18. september. Mer info: ring Else 
Strømsted, tlf. 48 09 01 27. 
 

SENIORNETT BÆRUM 
Veiledning i bruk av PC, Mac,  
nettbrett og mobil. Mer info:  
www.seniornett.no/lokalforening/baerum.  
Kontakt: barum@seniornett.no

DATAVEILEDNING 
Gratis individuell veiledning inntil én time 
for alle seniorer, tirsdager kl. 12–14.  Ta 
med egen pc, mac, nettbrett eller mobilte-
lefon. Påmelding: barum@barum.folkebibl.
no eller via telefon 67 50 96 00. 
Bekkestua bibliotek:  
Fra tirsdag 8. september.   
Sandvika bibliotek:  
Fra onsdag 9. september.  
Bekkestua bibliotek: Mac-kurs. Gratis, 

tredelt kurs. Ta med egen Mac.  
Nybegynnere: 2. september,  
viderekomne 30. september og  
bildebehandling 21. oktober. 
 
BIDRAGSYTERERE TIL «DEN  
KULTURELLE SPASERSTOKKEN» 
Søknaden skal inneholde: beskrivelse av 
bidraget, sjanger/uttrykk, lengde, pris for 
10–12 forestillinger, samt kostnader for 
reise og diett. Programforslag sendes: 
harald.waugh@baerum.kommune.no  
innen 15. september.
 
BÆRUMS LEGAT TIL ELDRE, SYKE OG/
ELLER UFØRE TIL REKREASJON OG 
FERIE   
Legatets midler kan søkes av eldre, syke 
og/eller uføre, som er bosatt i Bærum, som 
tilskudd til rekreasjon og ferie. Det legges 
vekt på samlet familieinntekt og -formue. 
Legg ved siste års ligning. Søknad sendes 
på eget skjema til: Advokat Just Finne, 
Postboks 189, 1300 Sandvika. Søknads-
skjema: tlf. 90 93 70 54 eller e-post:  
justfinne1@gmail.com  
Søknadsfrist: 30. november 2020.
 
Seniorsentrene åpner 

ÅPNER: Henie Onstad seniorsenter og de 
andre seniorsentrene i kommunen åpner  
17. august. FOTO: MARIUS M. JENSSEN

– 17. august åpner vi dørene til senior-
sentrene igjen, sier tjenesteleder Arne 
Harald Foss. – Det er godt å kunne 
ønske brukerne velkomne tilbake.  

Program for de ulike sentrene vil bli 
lagt ut på kommunens nettsider, og fås  
i papirutgave på sentrene. Det kan bli 
endringer. Se www.baerum. 
kommune.no/seniorsentrene. 

Alle som ønsker å komme til seni-
orsentrene, skal ringe på forhånd og 
melde sin ankomst. Sentrene kan bare 
ha et visst antall brukere inne samtidig. 
Ta kontakt med seniorsentrene for nær-
mere informasjon. Alle må vaske eller 
sprite hendene ved ankomst. Føler du 
deg småsyk eller har symptomer på luft-
veisinfeksjon, må du dessverre holde 
deg hjemme.  

Rubrikkannonser nr. 4 - 2020
Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst og åpningstider endret. Neste nummer kommer ut i september 
med annonsefrist 31. august. 
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KULTUR

Litt av en byfest
Årets byfest blir ikke som andre år. Derfor har den fått navnet «Litt av en byfest». Arrangementene har enten  
påmelding, bordreservasjon eller billettsalg. Unntaket er byorientering, som du kan ta helt på sparket i år også. 
Les programmet nøye og meld deg på i tide til guidede turer eller flotte konserter i Bakgården! Det tas forbehold  
om endringer i programmet. Detaljert program finner du på sandvikabyfest.no. God fornøyelse!

«Vårt Bærum»  
En bok for stolthet og tilhørighet
Vil du bli bedre kjent med Bærum?  
I august kommer boken «Vårt Bærum», 
om Bærum fra 1945 til i dag. Boken for-
teller historien om Bærum fra krigens slutt 
til dagens storkommune. I 1945 bodde 
det 30 000 mennesker i Bærum. I dag 
er vi 130 000 innbyggere. Men hva slags 
kommune var Bærum i etterkrigstiden 
og hva er den blitt i dag? Boken har et 

rikt galleri av bidragsytere, som forteller 
om sitt Bærum. – Bærum har det meste 
av det beste. Samtidig er det sånn at de 
fleste av oss er sterkt knyttet til nærmil-
jøet, men har ikke det samme forholdet 
til hele kommunen, sier en av initiativta-
kerne, Andreas Gjølme. – «Vårt Bærum» 
skal skape tilhørighet og stolthet til hele 
kommunen.

Byvandring - Byutvikling i gamle Sandvika
Lørdag 29. august kl. 12 og 13.30 – maks antall 20 personer per 
vandring. Påmelding til cecilie.due@baerum.kommune.no innen 
mandag 24. august.

Graffiti og  
gatekunst i Sandvika
Lørdag 29. august kl. 13 og 15  
– maks antall 20 personer per  
vandring. Påmelding til 
ina.skarpodde@baerum.kommune.no 
innen mandag 24. august.

Kunstvandring - I Monets fotspor
Lørdag 29. august og søndag 30. august kl. 11 og 14 – maks antall 
15 personer per vandring. Påmelding til hilde.m.rognerud@baerum.
kommune.no innen mandag 24. august. 

Skulpturvandring - Arnold Haukeland 100 år
Søndag 30. august kl. 13 – maks antall 20 personer.
Påmelding til ina.skarpodde@baerum.kommune.no innen mandag 
24. august.

Åpningskonsert Syngende Bærum
Søndag 30. august kl. 19 – Bærum Kulturhus
Åpningskonserten for Syngende Bærum er lagt til Byfesten. Billet-
ter kan kjøpes i Bærum Kulturhus www.baerumkulturhus.no eller 
på tlf. 81 51 17 77.

Byorientering 
22.–30. august
Bli kjent med byen din og vinn flotte premier! Kart og  
informasjon kan lastes ned gratis fra flaggspretten.no og  
turorientering.no/flaggspretten fra 22. august.  
Info på  turorientering.no/flaggspretten

Bakgården har et variert konsertprogram fredag, lørdag og 
søndag, se sandvikabyfest.no.  

August 2020  |  Bæringen  |  Side 11  




