
 

 

Har du barn i alder 0 til 5 år som ikke går i barnehage? 

Søk barnehageplass før 1. mars 
 

Barnehage: et sted for trivsel, vennskap, læring og utvikling. 

Barnehagen legger et godt grunnlag for barns videre utvikling og læring, og hjelper dem til å få en god 

skolestart. I barnehagen jobber kvalifiserte og omsorgsfulle voksne som støtter barna i deres utvikling 

og  som legger til rette for lek og læring. I barnehagen: 

 får ditt barn et godt grunnlag for å begynne på skolen 

 opplever ditt barn vennskap og fellesskap med andre barn og voksne 

 lærer ditt barn gjennom lek og andre aktiviteter 

 lærer ditt barn norsk og blir kjent med norsk kultur 

Barnas lek i barnehagen og barnas samvær med andre barn er viktig for barns trivsel i hverdagen. Å 

delta i fellesskapet med andre barn gir barna opplevelser av mestring, inkludering og deltakelse. 

Barn som har gått i barnehagen og som har fått god språkstimulering i barnehagen og hjemme har bedre 

forutsetninger for å klare seg i skoleløpet, særlig når det gjelder språk-, lese- og skriveferdigheter og 

matematikk. 

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019  kr 3040 per måned. Betaling for kost 
kan komme i tillegg. Det er mulig å søke om redusert betaling.  
 

Moderasjonsordninger 
 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og deretter 50% for øvrige barn. 

 Redusert foreldrebetaling for husholdninger med inntekt lavere enn kr 548 167. 

  20 timer gratis oppholdstid per uke for alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med 
inntekt lavere enn kr 548 167.  

 Fra 1. august 2019 har regjeringen foreslått  20 timer gratis oppholdstid per uke for alle 2-
åringer som bor i husholdninger med inntekt lavere enn kr 548 167.  

 
Det må sendes søknad for å få innvilget redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis oppholdstid. 
 

 

Mer informasjon om barnehage, søknadsprosedyre og redusert betaling: 

www.baerum.kommune.no/barnehager 

        

For spørsmål eller hjelp ta kontakt med: 

- Barnehagekontakten: 

o Isabel Bourgeois: isabel.bourgeois@baerum.kommune.no,  tlf. 483 46 325 

o Helen Førland: helen.forland@baerum.kommune.no, tlf. 976 53 852 

- Barnehagekontoret Bærum kommune: barnehage@baerum.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen, 

Erik Førland           Siv Herikstad 
Kommunalsjef Oppvekst-barnehage   Kommunalsjef Oppvekst-skole 
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