BÆRUM KOMMUNE

Velkommen til
Berger barnehage

BERGER BARNEHAGE
Berger barnehage ligger flott til på Rykkinn med «to hus tett i tett». Vi har rundt 100
barn fordelt på 6 avdelinger. Vi har barn i alderen 1-6 år.
I Berger barnehage skal barn og voksne oppleve en meningsfylt hverdag, gjennom omsorg,
lek, læring, glede og humor!
Satsningsområde: Hvert barnehageår velger vi i samarbeid med foreldrene, ut et
satsningsområde. Nærmere omtale av satsningsområdet finner dere i årsplanen for
barnehagen.
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Barnehager-ogparker/Barnehagene/Kommunale-barnehager/Berger-barnehage1/
Nyttig informasjon:
Åpningstid: Barnehagen åpner kl 7.30 og stenger kl 17.00.
Foreldresamarbeid: Vi har foreldremøte for «nye» foreldre, i juni før barnet begynner. I
tillegg et foreldremøte om høsten og et om våren. En gang pr. halvår blir dere også innkalt
til foreldresamtale hvor vi bare har fokus på deres barn.
Når dere kommer om morgenen og når dere kommer på ettermiddagen er det fint om dere
har litt tid til å gi/motta viktig informasjon, om nattesøvn, spising, spesielle opplevelser av
forskjellig art og lignende.
Sykdom/fri:
Vi vil ha beskjed dersom dere kommer etter kl 10.00. Turer og aktiviteter begynner gjerne
rundt kl 10.00. Hvis barnet er sykt eller skal ha en fridag vil vi også ha beskjed – da slipper
vi å vente på et barn som ikke kommer. Ved smittsomme sykdommer er det viktig at vi får
beskjed og kan informere andre foreldre/personale.
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Kommunehelse/Folkehelsekontoret/Smitteve
rn%20og%20reisevaksinasjon/Brosjyrer%20%20publikasjoner/Barn%20og%20sykdom%202013%20med%20generelle%20r%c3%a5d.pd
fLink til nettsted/brosjyre
Kommer og går:
Dere eller evt. 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.
Portene:
Dere må lukke portene når dere kommer og går – en åpen port kan ha en magnetisk
tiltrekning.
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Barn som hentes av andre:
Dersom barnet skal hentes av andre enn foreldrene, vil vi, av sikkerhetsmessige årsaker,
ha beskjed i forveien.
Klær:
Vi anbefaler 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.
Leker:
Barna må gjerne ha med leker hjemmefra, men vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noe
ansvar eller erstatningsmulighet i forhold til leker hjemmefra. Vi ønsker ikke våpenleker i
barnehagen, men gjør et unntak når det gjelder karneval.
Bursdager:
Feires med frukt eller is. Siden rundt 18 barn pr. avdeling skal feires i løpet av året prøver
vi å begrense sukkerinntaket. Vi lager bursdagskrone, noen lager bursdagsbok og vi har
egen samling der vi synger bursdagssanger m.m.
Mat:
Vi spiser alle måltider i barnehagen. Frokost og lunsj er som regel smøremåltider og det
siste måltidet i 14-15 tiden kan være frukt eller korn og melk.
Barn og sikkerhet:
Om våren må barna gjerne sykle på to-hjulsykkel til barnehagen, men må parkere utenfor
gjerde.
Vi lar ikke barna gå barbeint uten foreldrenes tillatelse. Det kan være glasskår og andre
skarpe gjenstander har som andre steder.
Snow-racer (med metall styreski) er ikke lov i barnehagen eller på tur (det er lett å skade
andre i akebakken med metallskien foran).
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Barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) –
Består av valgte representanter fra foreldre og personalet i tillegg til
tjenesteleder/styrer som er utvalgets sekretær
Arbeidsutvalget –
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 og helsestasjon
• PPT (pedagogisk- og psykologisk tjeneste) og barnevern
• kommunen for øvrig
• andre barnehager i nærområdet
TELEFON
Hovednr: 67 507970
Styrer, Norun S. Mortensen: 67 507969 / 99791121
Faglig veileder, Anne Fronth Mathisen: 67 507968
Mailadr.
Styrer : norun.mortensen@baerum.kommune.no
Fagl.veil.: anne.mathisen@baerum.kommune.no
Besøksadr.: Friggsvei 20, 1349 Rykkinn
Postadr.: Bærum kommune, Berger barnehage, 1304 Sandvika
Øvre
Jordbær
Tlf.: 67 507971
Kirsebær
Tlf.: 67 507972
Bjørnebær
Tlf.: 67 507973
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Nedre:
Tyttebær
Tlf.: 67507974
Blåbær
Tlf.: 67507975
Bringebær
Tlf.: 67507976

