
 

 

 

 

BÆRUM KOMMUNE 
 

 

 

Samarbeid med foreldre: 

Barnehagens Samarbeidsutvalg – SU - består av valgte representanter fra 

foreldre og personalet, i tillegg til tjenesteleder/styrer som eiers 

representant og utvalgets sekretær. 
 

Foreldrenes arbeidsutvalg – FAU - består av foreldrerepresentantene i SU 

og en foreldrerepresentant fra hver avdeling. 
 

Foreldrerådet - består av alle foreldre til alle barn i barnehagen 
 

Samarbeid med andre instanser: 

- Skoler  
- Helsestasjon 
- PPT (pedagogisk- og psykologisk tjeneste)  
- BUP 
- Barnevern 
- Andre barnehager i nærområdet 
- Kommunen for øvrig 

 

Kontakt oss: 

Besøksadresse:  Friggsvei 20, 1349 Rykkinn 

Postadresse:  Bærum kommune, Berger barnehage 

Postboks 700, 1304 Sandvika 
 

Styrer/Tjenesteleder:  Siw Skorgen Kulen   

Tlf. 99 60 18 21    e-post:  siw.kulen@baerum.kommune.no 
 

Avdelingsleder: Mona Flaget   

Tlf. 90 01 87 82  e-post: mona.flaget@baerum.kommune.no 

 

Avdelinger øvre hus:   Avdelinger nedre hus: 

Jordbær: Tlf. 916 23 686  Bringebær: Tlf. 915 73 687 

Kirsebær: Tlf. 915 24 566  Blåbær:  Tlf. 916 17 795 

Bjørnebær: Tlf. 915 24 815  Tyttebær: Tlf. 915 32 563 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00. 

Velkommen til 

Berger barnehage 

mailto:siw.kulen@baerum.kommune.no
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BERGER BARNEHAGE 

Berger barnehage ligger flott til på Rykkinn med «to hus tett i tett». Vi har 

rundt 90 barn fordelt på seks avdelinger. Barna er i alderen ett til seks år.  
 

I Berger barnehage skal barn oppleve en trygg og meningsfylt hverdag med 

omsorg, lek, glede og humor. Vi legger til rette for utforsking og læring hver 

dag, og undrer oss sammen med barna hvordan stort og smått henger 

sammen.  
 

Alle barn skal oppleve å være en viktig del av fellesskapet, og ikke holdes 

utenfor. Personalet støtter barna som er i ferd med å lære seg samhandling 

og sosial kompetanse: Hvordan bli med i leken, hvordan få venner, hvordan 

delta i en gruppe med andre barn – både ta hensyn og hevde egne behov. 

Dette øve barn på, og får hjelp av kloke, gode voksne. 
 

Nærmere omtale av vårt pedagogiske arbeid finner dere i Barnehagens 

årsplan. Dere finner denne, og mye annen nyttig informasjon på vår 

hjemmeside, se Berger barnehage hjemmeside 

 

Foreldremøter og foreldresamtaler: 

Vi har foreldremøte for alle nye foreldre i juni, før barnet begynner i 

barnehagen. I tillegg inviteres alle foreldre til foreldremøte i september og 

en gang vinter/vår.  
 

I løpet av de første ukene i barnehagen inviteres dere til oppstartsamtale 

med pedagogisk leder. Dere tilbys også foreldresamtale hvert halvår, eller 

oftere ved behov, samt overføringsmøte når barnet slutter i barnehagen.  

I disse samtalene har vi fokus på deres barns trivsel og utvikling.  

 

Ved henting og levering er det fint om dere har litt tid til å gi og motta viktig 

informasjon om barnet, for eksempel om nattesøvn, spising, spesielle 

opplevelser og annet som kan hjelpe oss å ivareta barnet på best mulig 

måte. Vi kan følge opp med en telefonsamtale eller tekstmelding i løpet av 

dagen.  

Når barnet er sykt – eller dere tar fri 

Hvis barnet er sykt eller skal ha en fridag vil vi også ha beskjed før kl. 09.30.  

Ved turer og aktiviteter slipper vi da å vente på et barn som ikke kommer. 

Ved smittsomme sykdommer er det viktig at vi får beskjed og kan informere 

andre foreldre og personalet.  

Les mer her: Gode råd om sykdom og helse hos barn 

 

Matservering: 

Barna må ha matpakker til eventuell frokost i barnehagen, samt til lunsj på 

mandager og tirsdager. Utover det er alle måltider inkludert. Kostpenger 

belastes sammen med foreldrebetalingen. 
 

Vi feirer barnas bursdager med bl.a. krone og egen bursdagssamling. 

Barnehagen serverer for eksempel fruktspyd eller smoothie. Vi følger 

helseanbefalinger om å begrense barnas sukkerinntak.  

 

Sikkerhet 

 Foreldre eller andre som henter barnet må gi beskjed til personalet når 
de kommer og går – på den måten slipper vi å lete etter barn som ikke 
er her. 

 Dere må lukke portene når dere kommer og går. 
 Dersom barnet skal hentes av andre enn foreldrene, skal vi, av 

sikkerhetsmessige årsaker, ha beskjed i forveien. 
 Barna kan gjerne sykle til barnehagen, men må parkere utenfor gjerdet.  
 Snowracer (med metall styreski) er ikke lov i barnehagen eller på tur.

  

Klær og leker 

Vi ber dere om å navne barnas klær; navnede klær har større mulighet for å 

finne tilbake til eieren. Unngå snorer i gensere og jakker, disse kan lett 

henge seg fast i lekeapparater og lignende. Bruk gjerne ulltøy om vinteren.  
 

Barna må gjerne ha med leker hjemmefra, men barnehagen har ikke 

erstatningsansvar om noe blir ødelagt eller borte. Vi ønsker ikke våpenleker 

i barnehagen.         

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/alle-barnehager/berger-barnehage/
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/info-til-ansatte/2016-gode-rad-om-sykdom-og-helse-hos-barn.pdf

