
Nye Jarenga 
Informasjon om ny barnehage 

Storenga og 

Jarenga slår 

seg sammen 

og blir en 

barnehage 

fra og med  

1. januar 2021 

Alle barn som nå er lokalisert i Jarenga barnehage 

(Forneburingen 202) og Storenga barnehage (Kilenveien 

25) flytter tilbake til fantastiske nye lokaler med en stor og 

innholdsrik utelekeplass i 2021.  

Storenga som privat barnehage avvikles og blir kommunal barnehage med 

Jarenga 1. januar 2021. Når vi flytter, flytter vi i utgangspunktet med de barna 

som vi da har og vil utvide noe etter hvert. Den store utvidelsen av barn og 

personal vil skje august 2021. 

Barnehagen vil når den er full, ha plass til 166 barn og 40 ansatte.  

 

 

 

 

 

 

 



Om nye Jarenga 

Barnehagen bygges som en basebarnehage med i alt 12 baser fordelt på fire 

torg. Hver base har en fast barnegruppe med faste ansatte som følger barna 

gjennom dagen. Hver base deler et torg med to andre baser slik at barna 

møtes noe på tvers. I tillegg er det ulike rom som alle barna disponerer 

sammen i hele barnehagen som et vannlekerom, en gymsal, formingsrom og 

et bibliotek. Foreldre og barn forholder seg i utgangspunktet til en kvart del av 

barnehagen som inneholder tre baser, torg og to aktivitetsrom. De andre 

rommene går gruppene på tur til ut fra hvilke prosjekter de holder på med og 

barns interesser. I tillegg kommer det et storkjøkken med kokk som vil servere 

de fleste måltidene gjennom en barnehagehverdag.  

Opptak 

Storenga og Jarenga har hvert sitt opptak våren 2020 ut fra nåværende 

retningslinjer til barnehagene. Alle barn som får plass i begge disse 

barnehagene ved hovedopptak 2020 får automatisk plass i nye Jarenga og er 

med på flyttingen. 

Barnegruppene og personalsammensetninger vil endres minimalt ved 

overflytting av hensyn til barnegruppene. Endringer i personalet vil skje først 

august 2021.   

Vi vil etter barns alder og behov forberede dem så godt vi kan på denne 

flyttingen i forkant og også involvere foresatte i denne prosessen.   

Hvis du ønsker barnehageplass på Fornebu etter 2020 anbefaler vi deg å søke 

plass i en av de andre barnehagene på Fornebu i hovedopptaket med frist 1. 

mars 2020. 

Har du spørsmål rundt barnehagen og flytting kontakt 

tjenesteleder i Jarenga barnehage via e-post: 

katrine.eide@baerum.kommune.no eller styrer i 

Storenga: post@storenga.no 

Har du spørsmål om opptak kontakt 

barnehagekontoret: 

barnehage@baerum.kommune.no 

Har du spørsmål om byggeprosessen finner du 

informasjon og kontaktperson her:  

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-

kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-

kommune/prosjekter-eiendom/jarenga-barnehage/ 
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