Kiek kainuoja vieta vaikų darželyje?
Norvegijoje yra nustatyta maksimali kaina už vietą vaikų darželyje. Tai reiškia, kad vaikų
darželiai negali reikalauti iš tėvų mokėti daugiau negu tą kainą, kurią kasmet nustato
Parlamentas. Papildomai, Jūs mokate pinigus už maistą. Skirtinguose vaikų darželiuose šios
išlaidos gali būti skirtingos.
Kainą už vietą vaikų darželyje rasite čia: www.bergen.kommune.no/pris-barnehageplass.
Mažas pajamas gaunančioms šeimoms gali būti taikomas mažesnis mokestis.
Daugiau apie tai skaitykite čia: www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling.

Pasirinkite vaikų darželį ir pateikite prašymą
Dėl vietos vaikų darželyje galite kreiptis čia www.bergen.kommune.no/barnehageplass.
Skaitmeninėje paraiškų aplikacijoje (mėlynas mygtukas) galite rasti netoli Jūsų gyvenamos
vietos esančius vaikų darželius.
Visus Bergene esančius vaikų darželius rasite šiame puslapyje:
www.bergen.kommune.no/barnehager.
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Netoliese esančių vaikų darželių galite ieškoti čia www.barnehagefakta.no.

Jums reikia pagalbos ieškant?
Apsilankykikte Gyventojų aptarnavimo skyriuje
(Innbyggerservice) adresu Kaigaten 4, priešais
Miesto parką, arba skambinkite telefonu
55 56 55 56.
Čia taipogi padėsime pateikti paraišką
neturintiems norvegiško ID-nummerio
asmenims.

Innbyggerservice, Kaigaten 4.
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Vaikų darželis –
gera pradžia

VAIKŲ DARŽELIS – tai vieta žaidimams, mokymuisi ir
tobulėjimui
• Vaikų darželyje Jūsų vaikas bus įtrauktas į socialinę aplinką kartu su kitais vaikais. Vaikai
pažins vienas kito kultūrą, kalbą bei pomėgius. Vaikas atsiskleidžia ir mokosi žaisdamas
ir užsiimdamas veikla, kurios metu sąveikauja su kitais vaikais bei suaugusiais. Vaikas
susiranda draugų, lavina socialinius įgūdžius ir įgija patirties dar iki mokyklos ir tai jį
sustiprina visose asmenybės vystymosi srityse.
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• Vaikų darželyje skatinama vaikų kalbos raida. Žaisdamas ir tyrinėdams kartu su kitais
vaikas išmoksta apdoroti savo mintis, nuomonę, jausmus bei patirtis. Tokiu būdu vaikas
vaikų darželyje lavina savo kalbą.
• Vaikai gali išmokti kelias kalbas vienu metu. Vaikų darželis kartu su tėvais turi sudaryti
sąlygas vaikui išmokti tiek gimtąją, tiek norvegų kalbą, gimtąją kalbą - namie, o norvegų vaikų darželyje.
• šmokti kalbą reikia laiko. Moksliniai tyrimai rodo, kad išmokti kalbą iki tokio lygio, kad
galėtų bendrauti su kitais, užtrunka nuo vienerių iki trejų metų, o norint panaudoti kalbą
formalesnėse mokymosi situacijose kaip skaitymas ir rašymas - nuo penkių iki septynių
metų. Todėl, norint išmokti norvegų kalbą iki mokyklos, yra svarbu anksti pradėti lankyti
vaikų darželį.

VAIKŲ DARŽELIS – GERA PRADŽIA
Vaikų darželis užsiima ugdymo veikla, kurios metu rūpinasi vaikų priežiūros, žaidimo ir
mokymosi poreikiais bei yra pirmasis ugdymo proceso žingsnis. Dauguma, Norvegijoje
gyvenantys, nuo vienerių iki šešerių metų amžiaus vaikai lanko vaikų darželį.

VAIKŲ DARŽELIS – pasiūlymas ugdyti, glaudžiai bendradarbiaujant su tėveliais

Vaikų darželis suteikia galimybes tėvams
• Kai Jūsų vaiku rūpinasi kompetetingi ir rūpestingi vaikų darželio darbuotojai, tai suteikia
Jums, tėvams, galimybę pradėti dirbti ar mokytis.
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Visi vaikų darželiai, tiek privatūs, tiek savivaldybių, laikosi Vaikų darželių įstatymo. Vaikų
darželyje dirba vaikų darželio auklėtojai, turintys ne mažesnį kaip trijų metų išsilavinimą
aukštojoje mokykloje. Tai reiškia, kad Jūsų vaiku pasirūpins kompetetingi ir rūpestingi
darbuotojai, turintys daug žinių apie vaikus. Vaiko stebėjimas vyksta glaudžiai bendraujant
su namais. Su personalu galite aptarti Jums rūpimus klausimus bei pasidalinti idėjomis dėl
Jūsų vaiko gerovės ir socialinės raidos. Vaikų darželio ir namų tarpusavio kontaktas yra ypač
svarbus susitinkant skirtingoms kultūroms.

