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Cik maksā vieta bērnudārzā?
Norvēģijā ir ieviesta maksimālā cena par vietu bērnudārzā. Tas nozīmē, ka bērnudārzi
nevar pieprasīt lielāku samaksu no vecākiem, nekā cena, ko katru gadu nosaka Stūrtings.
Piedevām jūs maksājat naudu par ēdienu. Šīs izmaksas bērnudārziem ir mazliet atšķirīgas.
Bērnudārza vietas cenas jūs varat atrast šeit: www.bergen.kommune.no/prisbarnehageplass. Ģimenēm, kurām ir zemi ienākumi, ir tiesības uz pazeminātu cenu.
Vairāk par to var izlasīt šeit: www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Izvēlēties bērnudārzu un pieteikties uz vietu bērnudārzā
Šeit jūs varat pieteikties uz vietu bērnudārzā www.bergen.kommune.no/barnehageplass.
Digitālajā pieteikumu aplikācijā (zila poga) jūs varat atrast bērnudārzus savā tuvākajā
apkaimē. Pārskatu pār visiem bērnudārziem Bergenā jūs varat atrast šajā lapā:
www.bergen.kommune.no/barnehager.
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Šeit jūs varat pieteikties uz vietu bērnudārzā savā www.barnehagefakta.no

Vai jums ir nepieciešama
palīdzība, lai pieteiktos?
Ierodaties iedzīvotāju servisa centrā
Innbyggerservice, Kaigaten 4, pretī
Byparken, vai zvaniet 55 56 55 56.
Tur jums palīdzēs pieteikties arī tad, ja
jums nav Norvēģijas ID numura.

Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Bērnudārzs –
labs sākums

BĒRNUDĀRZS – vieta rotaļām, mācībām un attīstībai
• Bērnudārzā jūsu bērns tiks iekļauts sociālā vidē ar citiem bērniem. Bērni iepazīstas
ar citu kultūrām, valodu un interesēm. Bērns izaicina sevi un mācās ar rotaļu un aktivitāšu
palīdzību kopā ar citiem bērniem un pieaugušajiem. Bērns iegūst draugus, attīsta sociālās
spējas, un iegūst pieredzi pirms skolas sākuma, kas viņu stiprina visās attīstības jomās.
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• Bērnudārzā tiek stimulēta bērna valodas attīstība. Spēlējoties un sadarbojoties ar
citiem, bērns apstrādā savas domas, viedokli, jūtas un pieredzi. Tā bērns attīsta valodu
bērnudārzā.

BĒRNUDĀRZS – LABS SĀKUMS

• Bērni var iemācīties vairākas valodas vienlaikus. Bērnudārzs kopā ar vecākiem
palīdzēs bērnam mācīties gan dzimto, gan norvēģu valodu – dzimto valodu mājās un
norvēģu valodu bērnudārzā.
• Lai iemācītos valdu, ir nepieciešams laiks. Pētījumi rāda, ka paiet viens līdz trim
gadiem, kamēr iemācās valodu pietiekami labi, lai varētu sazināties ar citiem, bet pieci
līdz septiņi gadi, lai varētu izmantot valodu formālās mācību situācijās, piemēram lai lasītu
un rakstītu. Tāpēc ir svarīgi sākt apmeklēt bērnudārzu laicīgi pirms skolas sākuma.

Bērnudārzs – paver iespējas vecākiem

Bērnudārzs ir pedagoģiska iestāde, kas apmierina bērna vajadzību pēc aprūpes, rotaļām un
mācīšanās, un tas ir pirmais solis izglītības sistēmā. Lielākā daļa Norvēģijā dzīvojošo bērnu
vecumā no viena līdz sešiem gadiem, apmeklē bērnudārzu.

• Kamēr par jūsu bērnu rūpējas kompetenti un gādīgi bērnudārza darbinieki, jums kā
vecākam paveras iespēja sākt strādāt vai arī iegūt izglītību.

BĒRNUDĀRZS – pedagoģisks piedāvājums ciešā
sadarbībā ar vecākiem
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Visiem bērnudārziem, kā privātiem, tā valsts, ir jāievēro likums Par bērnudārziem. Bērnudārzā
strādā darbinieki, kuriem ir vismaz trīs gadus ilga augstskolas izglītība bērnudārza pedagoģijā.
Tas nozīmē, ka par jūsu bērnu rūpējas kompetenti un gādīgi darbinieki, kuriem ir daudz
zināšanu par bērniem. Bērnu audzināšana notiek ciešā sadarbībā ar ģimeni. Jūs varat
apspriesties ar personālu par lietām, kas jūs interesē, un ierosināt idejas, kas palīdz jūsu
bērnam justies labi un attīstīties. Kontakts starp bērnudārzu un ģimeni ir sevišķi svarīgs tad, ja
sastopas dažādas kultūras.

