Ile kosztuje miejsce w przedszkolu?
W Norwegii ceny miejsc w przedszkolu są limitowane. Oznacza to, że przedszkola nie
mogą żądać od rodziców wyższych opłat za przedszkole, niż cena ustalona corocznie przez
Parlament norweski (Stortinget). Ponadto rodzice płacą za jedzenie w przedszkolu. Koszty
jedzenia są różne w różnych przedszkolach.
Cena za miejsce w przedszkolu jest publikowana w portalu:
www.bergen.kommune.no/pris-barnehageplass.
Rodziny mające niskie dochody mogą mieć prawo do obniżonej opłaty za przedszkole.
Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling.

Wybór przedszkola i wniosek o miejsce w przedszkolu
Można złożyć wniosek o miejsce w przedszkolu w portalu
www.bergen.kommune.no/barnehageplass.
W aplikacji wniosku (niebieski przycisk) można znaleźć przedszkola w okolicy swojego
miejsca zamieszkania. Na stronie internetowej: www.bergen.kommune.no/barnehager
dostępny jest wykaz wszystkich przedszkoli w Bergen.
Informacje o przedszkolach w swojej okolicy można również znaleźć w portalu
www.barnehagefakta.no.
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Pomoc przy wypełnianiu wniosku
Pomoc przy wypełnianiu wniosku można
otrzymać na miejscu w Dziale Obsługi
Mieszkańców (Innbyggerservice) przy Kaigaten
4, naprzeciwko Byparken, lub zadzwonić pod
numer 55 56 55 56.
Tutaj można także otrzymać pomoc przy
składaniu wniosku, również jeżeli nie posiada
się norweskiego numeru ID.

Innbyggerservice, Kaigaten 4.
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Przedszkole –
dobry start

PRZEDSZKOLE – miejsce zabaw, nauki i rozwoju
• W przedszkolu Państwa dziecko będzie włączone do społeczności z innymi dziećmi.
Dzieci poznają wzajemnie kulturę, język i zainteresowania innych przedszkolaków. Dzieci
rozwijają się przez zabawę i aktywne zajęcia, w interakcji z innymi dziećmi i z dorosłymi.
Dziecko nawiązuje przyjaźnie, rozwija swoje kompetencje społeczne i gromadzi
doświadczenia przed rozpoczęciem szkoły, co sprzyja rozwojowi dziecka i czyni je
silniejszym i odporniejszym we wszystkich dziedzinach.

PRZEDSZKOLE – DOBRY START
Przedszkole jest placówką pedagogiczną, dbającą o potrzeby dziecka w zakresie opieki,
zabawy i nauki, i jest ono pierwszym etapem edukacji. Większość dzieci w wieku od jednego
roku do sześciu lat, mieszkających w Norwegii, chodzi do przedszkola.

PRZEDSZKOLE – oferta edukacyjna w bliskiej współpracy
z rodzicami
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Wszystkie przedszkola, zarówno prywatne, jak i gminne, działają w oparciu o norweską
Ustawę o przedszkolach. W przedszkolu pracuje personel z co najmniej trzyletnim wyższym
wykształceniem. Oznacza to, że Państwa dziecko będzie otoczone kompetentnymi i
opiekuńczymi pracownikami, którzy mają dużą wiedzę o dzieciach. Monitorowanie rozwoju
dziecka ma miejsce w ścisłym kontakcie z domem rodzinnym. Można porozmawiać z
personelem o sprawach, które Państwa nurtują, oraz zasugerować rozwiązania, które
przyczynią się do dobrego samopoczucia Państwa dziecka i jego rozwoju społecznego. Kontakt
między przedszkolem a domem jest szczególnie ważny, kiedy spotykają się różne kultury.

• Dzieci mogą nauczyć się kilku języków równocześnie. Przedszkole, wspólnie z
rodzicami, ma stworzyć warunki, aby dziecko uczyło się zarówno języka ojczystego, jak i
norweskiego – języka ojczystego w domu, a norweskiego w przedszkolu.
• Nauczenie się języka wymaga czasu. Badania naukowe wykazują, że potrzeba od
jednego do trzech lat, aby nauczyć się języka na tyle dobrze, aby móc komunikować
się z innymi, oraz że potrzeba pięciu do siedmiu lat, aby używać języka w formalnych
sytuacjach edukacyjnych, takich jak czytanie i pisanie. Dlatego wczesne rozpoczęcie
uczęszczania do przedszkola jest ważne, aby dziecko nauczyło się języka norweskiego
przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Przedszkole – nowe możliwości dla rodziców
Kiedy dziecko będzie przebywać pod opieką kompetentnych i opiekuńczych pracowników
przedszkola, otrzymają Państwo jako rodzice możliwość pojścia do pracy lub rozpoczęcia
nauki.
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• Przedszkole stymuluje rozwój językowy dziecka. Poprzez zabawę i poznawanie otoczenia
razem z innymi, dziecko przetwarza swoje myśli, poglądy, uczucia i doświadczenia. W ten
sposób dziecko rozwija swoje umiejętności językowe w przedszkolu.

