Hvordan søke?
Barnehagen har samordnet opptak med Bærum kommune. Du finner
informasjon om hvordan du søker, felles søknadsskjema og søknadsfrist for
alle barnehager ved å klikke deg inn på kommunens nettsider,
www.baerum.kommune.no.
Hvem er vi?
Ved ledig kapasitet kan opptak også skje utenfor hovedopptaket 1.mars.
Hva koster det å ha barn i barnehagen?
Barnehagen følger de offentlige maksimalsatsene. Barnehagen er foreldreeiet,
med en egenkapital (eierandel) tilsvarende NOK 10 000,- pr. barn. Før barnet
begynner i barnehagen må denne andelen innbetales. Beløpet tilbakebetales i
sin helhet når barnet slutter.

Kirkerudbakken Friluftsbarnehage er en privat barnehage, organisert som et
samvirkeforetak (SA) med foreldrene som eiere. Barnehagen har plass til 34
barn, fordelt på alderen 1-6 år.
Barnehagen er «non-profit», slik at et eventuelt overskudd alltid går tilbake til
barnehagen. I tillegg til foreldreinnbetalinger mottar vi offentlige støtte.

Kontaktinfo
Nettside: kbfb.no
Besøksadresse: Borkenveien 41, 1339 Vøyenenga
Post: Postboks 4, 1339 Vøyenenga
Tlf.: 67 13 33 48
E-post: kirkerudbakken@kbfb.no
Fokus på vennskap

Fra stamstedet i skogen

Hvor er vi?
Barnehagebygget ligger på Vøyenenga, rett ved foten til Vestmarka.
Hva kan vi tilby?
1. Friluftsliv
Vi er en FRILUFTSBARNEHAGE med vekt på uteliv i skog og mark. I en tid hvor
de fleste av oss er travle, samtidig som vi står foran store miljømessige
utfordringer, er det viktig å lære opp barna til å bruke naturen og ta vare på

den. Jo mer vi bruker naturen, jo bedre grunnlag får barna for videre friluftsliv
og engasjement.
Vi bruker aktivt marka og daglig skogsområdene som er i umiddelbar nærhet.
De ulike klubbene har egne stamsteder i skogen, der det læres, lekes og spises
når barna er på tur. Barna får mulighet til å delta på teltturer, hyttetur,
skiturer, skiskole m.m. tilpasset den enkelte aldersgruppen.

5. Fokus på sikkerhet – foreldres trygghet
Sikkerhet for barna har alltid høyeste prioritet. Det er utarbeidet detaljerte
håndbøker og handlingsplaner som de ansatte er godt kjent med.
6. Kompetanse på astma og allergier
Barnehagen ble i sin tid bygget med fokus på godt inneklima og er
astmavennlig. De ansatte har opparbeidet en betydelig kompetanse på
håndtering av ulike typer allergier, både i barnehagen og ute på tur!
Ventilasjonsanlegget ble byttet ut i 2016/2017.
7. IKT
Vi jobber aktivt for at barna skal lære seg bruk av datateknologi, nettbrett, foto
m.m. På turer tas det bilder som barna selv kan være med å se på og velge ut.
8. Øvrige aktiviteter

Hyttetur med maxibarna

Skidag på jordet utenfor barnehagen

2. Kvalifisert personale

Selv om vi har en klar friluftsprofil, er vi ikke en ren ute-barnehage. Vi arbeider
aktivt, både ute i naturen og inne i barnehagen med å gjøre barna trygge på
seg selv og hverandre. Gjennom lek og læring opplever barna mestring, gled og
vennskap.

Barnehagen og foreldregruppen har fokus på å til enhver tid ha høyt kvalifisert,
dyktig og stabilt personale – noe vi mener å ha lykkes godt med.
3. Liten og fleksibel
Vi er en liten barnehage etter dagens standard, med to avdelinger (1-3 år og 36 år). I vår barnehage blir alle barna sett, og med rom for fleksibilitet og
aktiviteter tilpasset den enkelte.
Alle kjenner alle, både foreldre, ansatte og barn.
4. Små barn har også rett på friluftsliv
Også små barn har stor glede av friluftsliv. I barnehagen vår får også de minste
være med på tur i skog og mark. De lærer tidlig å bære sin egen sekk!

Revyoppsetning

Aktivitetsdag

Hvert år arrangerer barnehagen en egen revy som fremføres for foreldrene.
Barna, store som små, er aktivt med i forberedelsene og på fremføringen. Det
arrangeres også karneval, matuker, aktivitetsdager, påskefrokost med foreldre,
bålkaffe i skogen, julestue og sommerfest.

