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Скільки коштує місце в дитячому садку?
У Норвегії є максимальна ціна за місце в дитячому садку. Це означає, що дитячі
садки не можуть вимагати від батьків плату більшу, ніж вартість, яку щорічно
встановлює Стортинг. Крім того, ви платите ще за харчування. Вартість харчування
може дещо відрізнятися в окремих дитячих садках.
Ціни за місце в дитячому садку можна знайти тут: www.bergen.kommune.no/prisbarnehageplass.
Родини з низьким доходом можуть отримати право на знижену оплату дитячого
садка. Детальніше про це читайте тут: www.bergen.kommune.no/redusertforeldrebetaling.

Як обрати дитячий садок і подати заяву на отримання
місця
Подати заяву на місце в дитячому садку можна на сайті www.bergen.kommune.no/
barnehageplass.

Перелік усіх дитячих садків Бергену можна знайти на цій сторінці:
www.bergen.kommune.no/barnehager.
Ви можете також поцікавитися дитячими садками у вашому районі на
www.barnehagefakta.no.
Відвідайте Службу для громадян комуни
(Innbyggerservice)у Kaigaten 4, навпроти
Byparken, або зателефонуйте за
номером 55 56 55 56.
Тут ви також отримаєте допомогу щодо
подання заяви, якщо у вас немає
норвезького ідентифікаційного номеру.
Innbyggerservice, Kaigaten 4.
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У цифровому додатку (синя кнопка) ви можете знайти дитячі садки поблизу
вашого місця проживання.

ДИТЯЧИЙСАДОК
– гарний початок

ДИТЯЧИЙ САДОК – місце для гри, навчання та розвитку
• У дитячому садку ваша дитина включається до соціального середовища разом з
іншими дітьми. Діти знайомляться з культурою, мовами та інтересами один одного.
Дитина розкривається і вчиться через гру та діяльність у взаємодії з іншими дітьми
та дорослими. Дитина заводить друзів, розвиває соціальні навички, отримує перед
початком школи досвід, який зміцнює її в усіх сферах розвитку.
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• У дитячому садку стимулюється мовний розвиток дітей. Через гру та дослідження
разом з іншими ваша дитина вчиться формулювати свої думки, погляди, почуття та
переживання. Так в дитячому садку дитина розвиває мову.

ДИТЯЧИЙ САДОК - гарний початок
Дитячий садок – це заклад освіти, що опікується потребами дітей у догляді, грі та
навчанні, і є першою сходинкою навчально-виховного процесу. Більшість дітей у віці від
року до шести, які живуть у Норвегії, відвідують дитячі садки.

• Діти можуть вивчати декілька мов одночасно. Дитячий садок разом з батьками
сприятиме тому, щоб дитина вивчала як рідну мову, так і норвезьку – рідну мову
дома та норвезьку в дитячому садку.
• Вивчення мови вимагає часу. Дослідження показують, що потрібно від одного до
трьох років, щоб вивчити мову достатньо добре, аби мати можливість спілкуватися
з іншими, і від п’яти до семи років, щоб використовувати мову в більш формальних
навчальних ситуаціях, таких як читання та письмо. Тому ранній початок
відвідування дитсадка є важливим для вивчення норвезької мови до початку школи.

ДИТЯЧИЙ САДОК – можливості для батьків
Коли у дитячому садку вашою дитиною опікується компетентний і дбайливий
персонал, це дає можливість вам, батькам, почати працювати або отримувати
освіту.

ДИТЯЧИЙ САДОК – педагогічна пропозиція у тісній
співпраці з батьками
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Усі дитячі садки, як приватні, так і муніципальні, дотримуються Закону про дитячі садки.
У дитячому садку працюють вихователі, які мають вищу освіту не менше трьох років. Це
означає, що Вашою дитиною опікуються компетентні та турботливі працівники, які
знають про дітей багато. Виховання і турбота за дитиною відбуваються через тісний
контакт з її домашнім оточенням. Ви можете поговорити з персоналом садку про те, що
вас цікавить, і висловити свою думку щодо того, як можна посприяти благополуччю та
соціальному розвитку вашої дитини. Контакт між дитячим садком і домом особливо
важливий, коли зустрічаються різні культури.

