
BÆRUM KOMMUNE 

ÅSTERUD BARNEHAGE 

 
VURDERER DU Å SØKE BARNEHAGEPLASS I ÅSTERUD BARNEHAGE?  
ELLER HAR DU AKKURAT FÅTT TILBUD OM PLASS?  
 
HER ER LITT INFO OM OSS! 
 

Åsterud barnehage er en kommunal barnehage som har vært i drift siden 1983. Vi ligger midt 

i et rolig og naturskjønt område, og har skog, jorder, skøyte-/ og fotballbane som nærmeste 

naboer. Vi har et koselig rødt hovedhus, hvor alle avdelingene har egen inngang fra 

bakkeplan. I tillegg til hovedbygget vårt, har vi et lite ekstra hus. Dette benytter vi, sammen 

med små grupper av barn, til kreativt verksted og mye annet gøy. 

 

Åsterud barnehage har 54 barnehageplasser til barn i alderen 1-6 år, og 10 engasjerte og 

dyktige ansatte. Barna er fordelt på 3 avdelinger; Furu, Gran og Eik. Avdelingenes 

sammensetning er litt forskjellig fra år til år, avhengig av hvor mange barn vi har i hver 

aldersgruppe. Avdelingene settes sammen på en måte som skal ivareta at alle barna er i en 

gruppe som gir gode utviklingsmuligheter, og gode muligheter for trygge 

jevnaldringsrelasjoner og vennskap. 

 

Oppstart og tilvenning 

I Åsterud legger vi stor vekt på at både barn og foresatte skal få en god start, og en trygg 

tilvenningstid. Vi tenker at arbeidet med å skape en god relasjon til familien starter allerede 

når barnet får tildelt plass i barnehagen, og legger opp til besøksdager, informasjon og god 

dialog før oppstart.  

 

Vi anbefaler alle familier til å sette av god tid til tilvenning ved oppstart. Første uken er de 

foresatte sammen med barnet sitt i barnehagen, og tar del i de daglige rutinene. Uken etter 

legger vi opp til at de foresatte tar avskjed, og lar barnet være alene en liten periode. Hvor 

raskt vi trapper opp tiden barnet er alene i barnehagen tilpasses individuelt, og avtales med 

hver enkelt familie. 

 

Liten barnehage – Tett samarbeid 

Vår barnehage er liten, og vi har et svært tett samarbeid på huset. Barna leker på tvers av 

avdelinger, og vi jobber med å bygge gode og trygge relasjoner mellom barn og 

ansatte på alle avdelinger. Vi møtes ofte på fellesrommet i hjertet av barnehagen, til lek på 

tvers av avdeling og alder. Minst en fredag hver måned har vi også en hyggelig 

musikksamling sammen på «Felles». 

 

Syngende Barnehage 

Vi er en syngende barnehage, med stort fokus på sang og musikk. Barna i denne barnehagen 

får erfaringer med mange ulike instrumenter, men med hovedvekt på stemmen som det 

flotteste og viktigste instrumentet vi har! 

 

Uteområdet 

Vi har et stort og variert uteområde, med mange muligheter. Her er små skogholt, akebakker, 

gapahuk og asfalterte områder for å sparke ball eller sykle, i tillegg til mer tradisjonelle 

lekeapparater som sandkasse, klatrestativ og huske. Det er et uteområde som gir gode 

muligheter for å utvikle og utfordre barna motorisk uavhengig av ferdighetsnivå. I tillegg 

ivaretar uteområdet behovet for å finne skygge på solrike sommerdager. 



 

 

 
ÅSTERUD BARNEHAGE 

Mat 

Åsterud barnehage har ikke fasiliteter for matlaging/ servering, og barna har med matpakke til 

2 måltider pr. dag. Vi har noen retningslinjer for innholdet i matboksene, og kommer gjerne 

med tips til innhold om noen ønsker det. Utgangspunktet er at vi oppfordrer til et sunt og 

variert innhold, uten kaker, kjeks og andre søtsaker. Vi har kostpenger som dekker melk, og 

servering ved noen av årets begivenheter. 

 

Vi har forståelse for at mange foresatte kan ønske seg mer matservering. Samtidig må vi 

understreke at den tiden de foresatte bruker på å smøre matpakker til barna sine, er en 

investering i økt voksentetthet sammen med barna i løpet av barnehagedagen. Hos oss bruker 

de ansatte minimalt med tid utenfor avdelingen, tiden brukes isteden til samtaler, trøst, lek og 

kos sammen med barna. Vi opplever at dette bidrar til økt barnehagekvalitet! 

 

Søvn og hvile 

Alle barn får mulighet til søvn, hvile og ro i løpet av barnehagedagen. Behovet for søvn og 

hvile er svært individuelt. De yngste sover på madrasser på soverommet midt på dagen, mens 

de eldre får kanskje dekket sitt behov for hvile gjennom å sitte rolig med en bok. Vi legger 

opp til individuell tilpasning i samarbeid med barnet og de foresatte.  

 
Bursdager 

Når vi feirer bursdager i barnehagen, får barnet sin egen festdag med flagget til topps. Festen vil 

være i samlingsstund, og inneholde bursdagsstol, krone, sang, konfetti og bursdagstog gjennom 

barnehagen. Det er ikke anledning til å ta med kake eller lignende hjemmefra for å servere i 

barnehagen. 

 

Kvalitetssatsing – Tett På 

Fra januar 2021 har barnehagen deltatt i kvalitetsarbeidet «TETT PÅ». «TETT PÅ- kvalitet i 

bærumsbarnehagen» er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og   kvalitet i 

barnehagene i Bærum kommune. Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å fremme 

barnas trygghet, trivsel, læring og utvikling i hverdagen. I TETT PÅ brukes CLASS (Classroom 

Assesment Scoring System) som verktøy for å måle og forbedre kvaliteten i bærumsbarnehagen. 
 

Tilrettelegging og samarbeidspartnere 

Barnehagen sørger for at barn som trenger ekstra støtte tidlig får den sosiale, pedagogiske og/ 

eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et godt og likeverdig tilbud. Er 

det behov for å kompetanse og ressurser utover det allmennpedagogiske, kan barnehagen, i 

samarbeid med foresatte, innhente hjelp fra andre fagmiljøer. Ved behov samarbeider 

barnehagen med PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), fysioterapeut, logoped, 

Helsestasjon, Barnevernstjenesten og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste). 

 

Har du spørsmål, ring gjerne Stine-Mari (Tjenesteleder) på +47 457 27 973, eller send en e-

post til asterud.barnehage@baerum.kommune.no 

 

For mer utfyllende informasjon les gjerne vår Årsplan! 

 

VELKOMMEN TIL OSS       

mailto:asterud.barnehage@baerum.kommune.no

