
La barnet ditt gå i 
BARNEHAGE!

I barnehagen lærer barnet ditt norsk, blir kjent med andre barn  

og får en god forberedelse til skolestart. 

Barnehagen er et trygt sted for barnet ditt. 

Søk om barnehageplass til barnet ditt og det en god start! 

NORSK



Barnehagen er viktig for barnet ditt og deg
Barnehagen er et sted for trivsel, vennskap og utvikling.  
Barnet ditt lærer gjennom lek og andre aktiviteter.

Barnehagen er en del av utdanningsløpet.  
I barnehagen lærer barnet ditt norsk og blir kjent med norsk kultur.  
Barn som har lært norsk før skolestart klarer seg bedre på skolen. 

Barn kan lære seg flere språk samtidig og barnehagen  
skal støtte ditt barn i sin morsmålsutvikling. 

I barnehagen får foreldre får mulighet til å møte andre småbarnsforeldre.  
 
 

Det er trygt for barnet ditt i barnehagen
Alle barna er trygge, og de blir tatt godt vare på av omsorgsfulle  
og kvalifiserte voksne. 

Ansatte og foreldre blir enige om hva som er best for ditt barn. 

Barnehagen følger FN’s Barnekonvensjon:  
Voksne skal gjøre det som er best for barn.

Hvordan kan jeg vite  
om barnet mitt trives i barnehagen?
Du er i tett kontakt med ansatte i barnehagen  
og du får mulighet til å snakke med de ansatte om barnet ditt. 

I barnehagen får barna venner og delta i lek og spennende aktiviteter. 
 
 

Hva koster en barnehageplass?
Du finner prisen for barnehageplass på Ringerike kommune sin nettside:  
www.ringerike.kommune.no/barnehager 

Du kan ha rett til å betale en lavere pris eller 20 timer gratis per uke hvis: 
- du har lav inntekt eller 
- du har flere barn i barnehagen

Dette får du vite mer om hvis du tar kontakt med servicetorget på rådhuset.

Telefon: 32 11 74 00    
E-post: servicetorget@ringerike.kommune.no

Hvordan kan jeg søke  
om plass i barnehagen til mitt barn?
Du søker om plass i barnehagen i barnehageportalen på kommunens nettside: 
www.ringerike.kommune.no/barnehager



r i n g e r i k e . k o m m u n e . n o

Vi hjelper deg gjerne med å søke!
En helsesykepleier på helsestasjonen der du bor  

eller i Familiens hus kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.

Les mer om hvorfor barnehage er viktig: 
www.ringerike.kommune.no/multilingual

Gi barnet ditt en god start i barnehage!


