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Historien om navnet 
 
Familien Nansen har en sterk tilknytning til Fornebu. Fritjof Nansen var norsk polfarer, 
oppdager, diplomat og vitenskapsmann. Han utdannet seg innenfor medisin og biologi, med 
spesialisering i nevroanatomi, i første rekke hos virveldyr, blant annet slimålen. Nansen har 
inspirert oss til å sette navn på basene våre. Basene heter: krill, krabbe, blåskjell, tigerorm, 
korall, strandreka, kråkebolle, børstemark, tangsprell, musling, sjøstjerne.      



 
 

 
Om barnehagen  
 
August 2018 flyttet Nansenparken barnehage inn i et helt nytt bygg i Hagebyen på Fornebu.  
Vi har et flott nærmiljø med skog, strand, parker og gangveier rett i nærheten. Vi vil så ofte 
som mulig benytte de fine omgivelsene til turer og naturopplevelser, både sommer og 
vinter. 
 
 

Ansatte og avdelingene 
 
Vi er ca. 55 ansatte i Nansenparken barnehage: 
1 styrer/tjenesteleder 
2 avdelingsledere 
19 pedagogiske ledere 
35 fagarbeidere/barneveileder 
Vi har 180 barn fordelt på elleve avdelinger.  

 
Tilvenning 
 
Det er spennende for både barn og foreldre å starte i barnehagen. Det er viktig å forberede 
barna godt i forkant, slik at de så godt det lar seg gjøre er kjent med hva som skal skje. Snakk 
med barna om barnehagen og bruk navnene på personalet som skal være på avdelingen. Gå 
gjerne turer i området rundt barnehagen før oppstart. Sett av nok tid til tilvenning. Tre dager 
skal i utgangspunktet være nok for de fleste, men alle barn har individuelle behov vi skal 
være oppmerksomme på. Personalet på basene og foreldrene vurderer sammen hvordan 
tilvenningen skal foregå fra dag til dag. God kommunikasjon mellom barnehagen og 
foreldrene er svært viktig, spesielt i tilvenningsperioden. Vær åpen og ærlig om hva du 
tenker er best for ditt barn, gi personalet nødvendig informasjon om barnet, spør om det du 
måtte lure på og ring gjerne i løpet av dagen den første tiden for å høre hvordan barnet ditt 
har det. Det kan være godt for barna å ha kortere dager i barnehagen den første tiden.   
 

 
Barnehagens pedagogiske innhold og satsningsområder:  
 
Vi har utarbeidet en årsplan som er personalets arbeidsdokument, samtidig som den gir 
foreldrene god innsikt i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Årsplanen ligger ute på våre 
nettsider.  
 



Vi vil i dette informasjonshefte gi dere et lite innblikk i hva personalet i Nansenparken 
barnehage setter høyt og vil ha fokus på fremover. 

 
Psykisk helse: 
Alle mennesker har en psykisk helse, også barna i barnehagen.  Psykisk helse er noe vi har 
hele livet og som starter allerede fra vi er små.  Noen ganger har vi en god psykisk helse og 
noen ganger en dårlig psykisk helse. God psykisk helse handler om å ha det godt med seg 
selv, kjenne mestringsfølelse og kjenne at man er betydningsfull. En god psykisk helse gir 
overskudd, trivsel og glede for den enkelte samtidig som man føler at man betyr noe for 
andre. Med en god psykisk helse står man bedre rustet til å takle påkjenninger og stress. Å 
jobbe forebyggende med psykisk helse i barnehagen handler om å ha både et her- og nå 
perspektiv og et fremtidsperspektiv.  Barna skal ha det bra i hverdagen, noe de får gjennom 
trygge relasjoner, deltagelse i et inkluderende fellesskap, fysisk aktivitet, utfordringer og 
opplevelse av mestring.  
 
I stor grad handler denne faglige profilen om personalets rolle i barnehagen. Som ansatte i 
barnehagen har vi et ansvar for å se hvert enkelt barn der de er, skape tillitt og møte dem 
med respekt og anerkjennelse. Barna skal få mulighet til å påvirke sin hverdag og oppleve at 
de er viktige og verdifulle. Vi vil jobbe aktivt for å etablere en kultur der personalet er bevisst 
sin rolle overfor barna og er villige til å se på sine handlingsmønster, holdninger og 
utviklingsområder.  
Vi skal alltid huske på at: «Det viktigste med å lytte er å bøye seg i knærne».    
 
 

Uteliv og bevegelse: 
I Nansenparken barnehage ønsker vi - i 

tråd med norske tradisjoner og i Fridtjof 

Nansens ånd - å ha et aktivt uteliv. 

Barnehagens unike beliggenhet gjør det 

mulig for oss å være mye ute. 

Naturområdene rundt Fornebu er mange 

og varierte, fra tett skog til åpent 

landskap med sjø og strand. Storøykilen naturreservat byr på fantastiske muligheter med 

sine 260 fuglearter som er observert i området. Vi ønsker å bruke naturen og nærmiljøet 

vårt som en leke- og læringsarena i hverdagen. Målet vårt er at barna skal bli glade i å være 

ute og få erfaringer med de mange muligheter naturen har å by på. Vi ønsker at barna 

utvikler omsorg for naturen, og at de blir bevisst på hvor viktig det er å behandle naturen 

med respekt. Barna skal få kjennskap til dyr, planter, landskap, årstider og vær.  Vi 

samarbeider med Lilløyplassen naturhus der det jobber dyktige folk som bidrar med sin 

kompetanse rundt natur og dyreliv.  

Fysisk aktivitet og bevegelse er grunnlaget for god helse, både fysisk og psykisk. Dette 
fremmer også utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Alle barn har behov 
for å bevege seg og uttrykke seg selv gjennom kroppen. Målet er at barna utvikler glede, 
mestring og positiv livsutfoldelse gjennom fysisk aktivitet i barnehagen.     
 



 
 

Mat  

 
Barna i Nansenparken barnehage får tilbud om fire 
varme måltider i uken, samt ettermiddagsmat, frukt og 
melk hver dag. En dag i uken er det turdag, og barna 
har med seg matpakke hjemmefra. Vi har et 
storkjøkken i bygget vårt, og kokken vår Jordan lager all 
maten vi tilbyr barna. Tilbudet koster 550 kr pr. måned. 
 

Utstyrsliste 
 
Barna trenger klær og sko/støvler/vintersko etter årstiden for lek utendørs. 
I tillegg trenger barna innesko og to eller tre sett med skift på plassen.  
Alle klær og sko må merkes. 
Unngå lange skjerf, samt snorer i klærne. Dette på grunn av kvelningsfare.  
  

Barn som skal sove i barnehagen  
 
Ettåringene sover ute i vogn hele året, og når de fyller to år flytter de inn på madrasser.   
Foreldrene har selv med vogn. 
 

Bursdagsfeiringer 
 
Barnas bursdager feires med krone, flagg og bursdagssang. Bursdagsbarnet står i fokus og får 
velge sanger og bok i samlingsstund. 
  
Dersom dere ønsker å dele ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen legges disse i en nøytral 
konvolutt, og konvolutten legges inni barnas skap i garderoben. Vi ønsker at det skal 
fremkomme et naturlig og forståelig skille på hvem som inviteres. 
Vi kan ikke bestemme hvem barna inviterer i sin bursdag, men dersom dere skal bruke 
barnehage som arena for levering av invitasjoner, ber vi dere følge våre retningslinjer.  Vi vet 
at barn er sensitive på urettferdighet, og at det er vondt for et barn å oppleve ekskludering. 
Av den grunn ber vi dere være bevisste i valg av hvem som blir invitert i bursdagene. Snakk 
gjerne med personalet dersom dere er usikre på valget.     

 
Sykdom  
 
Syke barn må være hjemme til de er friske. Det legges stor vekt på barnets allmenntilstand 
når vi vurderer om barnet kan være i barnehagen eller må holdes hjemme. Når barnets 



allmenntilstand er av en slik karakter at det ikke klarer å følge den vanlige dagsrytmen i 
barnehagen, skal barnet holdes hjemme.  

 Feber: Har barnet hatt feber skal barnet ha en feberfri dag hjemme før det kommer i 
barnehagen igjen. Dette er av hensynet til barnets beste og for å unngå smitte.  

 Oppkast: I det akutte stadiet og i to døgn (48 timer) etter at barnet har blitt 
symptomfritt, skal barnet være hjemme. Dette er fordi omgangssyke smitter selv 
etter at barnet har frisknet til.  

 Medisinering: Ved behov for midlertidig eller fast medisinering av barna skal det 
fylles ut et eget medisineringsskjema.     

 
Gode råd om sykdom/helse finner dere på www.baerum.kommune.no/barnehager. 
 

Fri/Ferier 
 
Ring barnehagen senest kl. 0900 samme dag dersom barnet ikke kommer i barnehagen. 
Dette gjelder også om barnet kommer senere på dagen.  
Barna skal ha minst fire uker ferie i året, og tre av disse skal legges til sommeren. Alle de 
kommunale barnehagene i Bærum Kommune holder stengt de tre siste ukene i juli. De barna 
som slutter for å begynne på skolen, skal ta ferie før 1. august. Barnehagen stenger kl.1200 
julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.  
 

 
Taushetsplikt og politiattest 
 
Personalet i barnehagen skriver under taushetserklæring i henhold til Barnehageloven og 
Forvaltningsloven. Dette er likevel ikke til hinder for at personalet skal gi opplysninger til  
Barnevernet i henhold til § 22 i Barnehageloven. Alle ansatte må levere godkjent politiattest 
for å jobbe i barnehage.    
 

Samarbeid med andre instanser  
 
Vi samarbeider med instanser utenfor barnehagen, helsestasjon, barnevern, skoler, andre 
barnehager, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), psykisk helseteam for spedbarn og småbarn (PHT) og 
fysioterapeut.  
  

Foreldres medvirkning 
 
Den daglige dialogen mellom foreldrene og personalet på avdelingen er svært viktig og 
danner grunnlaget for et godt samarbeid.  
Annet hvert år deler Bærum kommune ut en foreldreundersøkelse hvor resultatet blir tatt 
med i barnehagens evalueringsarbeid.  
SU (samarbeidsutvalget mellom barnehagen og foresatte), med representanter fra både 
foreldrene og de ansatte, har møter etter behov. FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) består av 

http://www.baerum.kommune.no/barnehager


en foreldre fra hver avdeling. FAU tar opp saker foreldrene er opptatt av, og kan sende saker 
videre til SU eller styrer.  
 

Forsikringer 

 
Barna er forsikret i Bærum kommune gjennom kollektiv ulykkesforsikring som gjelder i 
barnehagens åpningstid og på direkte vei mellom hjem og barnehage.  
  

Tillatelser 
 
Barnehagen har lister over tillatelser dere eventuelt gir. Det gjelder blant annet bruk av 
transportmidler, fotografering, lov til å dele ut adresselister og informasjon om alternative 
hentepersoner.  
  

Betaling av barnehageplass 
 
Satsene for barnehageplass er for tiden 3135 kr i måneden per barn. Det gis 
søskenmoderasjon på plassbetalingen avhengig av kommunens til en hver tids gjeldene 
tilskuddsordning. I dag er ordningen slik at det gis 30 % reduksjon for barn nr. to og 50 % for 
barn nr. tre. Det er også anledning til å søke om friplass for de som har behov for det. 
Informasjon om dette fås hos tjenesteleder, og skjemaer finnes på Bærum Kommunes 
nettsider.    

 
Oppsigelse av barnehageplass 
 
Det er to måneders oppsigelsestid. Plassen må sies opp skriftlig gjeldende fra den 1. eller 15. 
i måneden. Plass som sies opp fra 1. mars eller senere, må betales ut juni. 
 

 
Planleggingsdager 
 
Barnehagene i Bærum Kommune har fem planleggingsdager i året. Barnehagen holder da 
stengt. For 2020 – 2021 er det planleggingsdag følgende dager:  
 
2020 

 13.8 
 14.8 
 30.10 

 
 
2021 



 4.1 
 30.4 

Sommerstengt uke 28,29 og 30 
 
 
 
  
 
 

 


