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Private familiebarnehager
En familiebarnehage er et tilbud for de 
yngste barna, i private hjem.

Åpne barnehager
Åpne barnehager er et gratis korttidstilbud 
hvor foreldre eller andre omsorgspersoner 
deltar sammen med barnet.

Barnehagenes åpningstid
De fleste barnehager er åpne fra  
kl. 07.30 til kl. 17.00, fem dager i uken.

Barnehagene er stengt i forbindelse med 
helligdager og planleggingsdager (fem dager 
i året). Mange barnehager er også stengt en 
periode i fellesferien.



Barnehage – hva er det?
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek og fremme læring som grunnlag for allsi-
dig utvikling.

Hvorfor skal barna i barnehagen?
• fellesskap med andre barn og voksne
• læring gjennom lek og andre aktiviteter
• bli kjent med ulike kulturer i Norge
• lære norsk
• vennskap med jevnaldrende

Morsmål 
Det er viktig å bruke morsmålet hjemme, fordi 
dette er grunnlaget for gode ferdigheter i andre 
språk. Bruk tid på dagligdagse samtaler, sager, 
rim, regler, eventyr og bøker sammen med 
barnet ditt for å styrke morsmålet.

Barnehagens innhold
I barnehagen vil barna bli kjent med 
fagområdene:
• kommunikasjon, språk og tekst
• kropp, bevegelse og helse
• kunst, kultur og kreativitet
• natur, miljø og teknikk
• etikk, religion og filosofi
• nærmiljø og samfunn
• antall, rom og form

Oppstartsfasen
De første dagene i barnehagen må en av forel-
drene være tilstede for å sikre en trygg tilven-
ning for barnet.

En dag i barnehagen
I barnehagen spises det frokost, lunsj og et-
termiddagsmat. Noen av måltidene består av 
medbrakt matpakke, mens andre blir servert av 
barnehagen.

I løpet av barnehagedagen har barna aktiviteter 
både inne og ute. For å ha glede av uteaktivite-
tene må barna ha riktige klær tilpasset årstiden, 
slik at de ikke fryser eller har det for varmt.

De yngste barna sover i barnehagen, ofte ute i  
vognene sine.

Praktiske opplysninger
Det kan søkes om barnehageplass hele året. 
For å få plass fra august, må du søke innen  
1. mars.

Hvis du trenger hjelp til å søke om barne-
hageplass, kan du ta kontakt med Veiled-
ningstorget i Kommunegården i Sandvika. 
Eventuelt ta kontakt med barnehage eller 
helsestasjon.

Maksimalprisen for barnehageplass er lik for 
alle barnehager. Det kan søkes om søsken-
moderasjon og moderasjon på økonomisk 
grunnlag. Betaling for mat i barnehagen kan 
komme i tillegg.

Mer informasjon om barnehager i Bærum og 
elektronisk søknadsskjema finner du på:  
https://www.baerum.kommune.no/barneha-
ger

Har du spørsmål om opptak eller foreldre- 
betaling kan du kontakte Veiledningstorget 
på telefon 67 50 40 50.

Kommunale og private barnehager
Bærum kommune har både kommunale og 
private barnehager. Disse har ulike opp-
taksregler. Informasjon om dette finner du i 
barnehagens vedtekter.


