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Lommedalen menighetsbarnehage har flyttet. Etter 30 år rett ved rundkjøringen
på Bærums Verk, har den gode barnehagen fått seg enda bedre lokaler og omgivelser
på Skollerud gård.

Barnehagen 30 år
Lommedalen menighetsbarnehage er eldre enn menigheten! Den store utbyggingen på Bærums
Verk hadde skapt behov for nye barnehageplasser. Nyinnflyttede foreldre tok initiativ i samarbeid
med Bryn kirke. Et barnehageutvalg begynte å jobbe med saken i 1985. Løvenskiold stilte huset i
Guldbrandslia til disposisjon. Etter en vinter med oppussing, dugnader og godkjenning åpnet den
dørene for første gang i august 1986. Først fem år senere ble Lommedalen og Bærums Verk skilt
ut fra Bryn som egen menighet.

MENIGHETSBARNEHAGEN
MIDT I DALEN
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Nå skal
vi bake. Dette
skal smake!

Trivselen ble med på lasset da barnehagen flyttet. Det viktigste forandrer seg ikke.
Bortsett fra åpningstidene. De utvides fra august.

BARNEHAGESTYRER CATHRINE
BROCH: Nå har vi fått et hus som
passer oss veldig bra. Fra august
utvider vi åpningstidene og gleder
oss til å ta i mot enda flere barn.
Hjertelig velkommen!

Selv på en grå dag er sikten god
fra barnehagen til kirken.

Fredag 13. januar gikk flyttelasset. Fra et sjarmerende men ikke lenger godkjent hus i Gulbrandslia
et nye lokaler i et hus innerst på Skollerud gård.
Selve flyttingen ble profesjonelt håndtert av folk fra
Flyttevasken, vårt lokale byrå.
Gjennom uka hadde de ansatte jobbet frivillig
om kveldene med den siste finishen. Lørdagen
var det stor foreldredugnad med å møblere og
montere. Og mandag 16. januar kunne barna innta
det nye huset, hvor alle dagens krav og forskrifter
oppfylles.
– Her kommer vi til å trives godt, forsikrer styrer
Cathrine Broch.
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Cathrine kan fortelle at flytteprosessen har vært
krevende, men spennende. Det er mange krav som
skal tilfredsstilles og det har vært en lang prosess.
Heldigvis har de fått god støtte fra flere hold.
– Det er så mange som ønsker det beste for barnehagen. Og som har bidratt stort. Tusen takk!

Nytt hus, samme folk
Barnehagen har byttet lokaler, men heldigvis ikke
personale. Lommedalen menighetsbarnehage gjør
det svært godt i brukerundersøkelser. Styrer Cathrine
mener personalet er selve nøkkelen.
Den siste undersøkelsen bekrefter dette, der

særlig de ansatte får gode tilbakemeldinger. Og
Cathrine roser sine medarbeidere. Ressurssterke,
stabile, arbeidsomme, blide og imøtekommende er
bare noen av superlativene.
– De liker jobben sin, og det tror jeg påvirker både
barn og voksne, smiler hun.
Barnehagen ligger nå i landlige omgivelser,
med mye lys og luft. Fin ny lekeplass med en liten
bjørkeskog i det ene hjørnet. Huset er nytt og funksjonelt med flere ulike lekerom. Kort vei til både skogen,
bussen og kirken. Kompetente voksne med hjerte
for barnas beste. Hva mer kan man ønske seg? Det er
fint å være barn i Lommedalen menighetsbarnehage.

LINNEA

LOMMEDALEN
MENIGHETSBARNEHAGE
Skollerudveien 100, 1350 Lommedalen
Åpningstider: 07:45-16:00.
Nye tider fra august: 7:30-17:00.
Én avdeling med plass til 17 barn
I drift siden 1985

CHRISTIAN ELIAS

MAREN

Fornøyde barn i nytt hus
Kirkepost tok en prat med Maren, Linnea og Christian Elias.
Hva er fint med å gå i menighetsbarnehagen?
«Å leke», sier de i kor. Christian Elias trives godt i det grønne lekekjøkkenet, og vi får raskt
servert en kopp med deilig, smakfull te. «Og så er det gøy å gå på tur», forteller Linnea.
«Og å lese bøker», sier Maren mens hun finner frem Postmann Pat.
Hva er det beste med det nye huset da?
«Nye leker! Og så er det skikkelig gøy på puterommet», smiler Linnea. «Og den nye lekeplassen
er morsom», mener Christian Elias. «Jeg ønsker meg en hest, jeg», sier Maren mens hun ser ut
av vinduet og bort på gården …
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BARNEHAGEN
BYGGER FREMTIDEN
Jeg elsker diktet «Hentet»!
Barn
har en egen måte
å bruke språket på.
I barnehagen der
sønnen min går,
blir de for eksempel ”henta”.
Sunniva, du er henta!
roper de,
når for eksempel
Sunniva
blir hentet, og Sunniva
slipper det hun har
i hendene
løper hvinende
nedover skråningen
rett
i armene på den
som står ved porten
og er kommet for å hente.
Når også jeg en gang
får øye på
at noen står i porten
og skal hente meg
da håper jeg
at det vil skje
nøyaktig slik.
«Hentet» av Johann Grip ble i 2003 kåret til årets dikt i
P2. Hadde jeg kunnet dikte, ville jeg skrevet om å levere
barna. Noe jeg gjør hver dag. Vi åpner den store døra.
Går inn i den varme gangen. Og der står de. Damene som
jobber i menighetsbarnehagen. Åpner armene sine og
kaller barna mine ved navn. Og med hele seg tar de imot
det viktigste jeg har.
Hver morgen skaper de dagens mest sårbare øyeblikk
om til noe av det fineste i hverdagen min. I menighetsbarnehagen er hvert barn viktig. Og det understreker de som
jobber der, hver gang jeg leverer.
For meg er dette verdt er dikt. Men jeg kan ikke skrive
dikt. Så jeg skriver dette her. Så alle skal høre min store
takk. Til verdens beste barnehage. Takk!

Elise Bjerkreim-Bentzen
kapellan
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LANDLIG
LYST OG LUFTIG
OG GØY!

Myndighetene vendte tommelen ned for videre drift i de gamle
lokalene. Da sto en engasjert styreleder klar til å lose barnehagen
videre mot nye og bedre løsninger. Kirkepost tok en prat med Per
Arne Watle.
Menighetsbarnehagen har fra starten i 1986
ligget tett opp mot trafikken på Bærums
Verk, i et gammelt verneverdig hus der det
blant annet har vært bibliotek.
Hvorfor måtte barnehagen flytte?
– Folkehelsekontoret gjennomførte i september 2014 et tilsyn. De kom til at det var for
mye støy i uteområdene og at støyskjermen
rundt området ikke var god nok. Biltrafikken
hadde økt sterkt siden barnehagen åpnet.
Hva ble gjort for å få støyproblemene under
kontroll?
– Vi mente først at forurenser burde betale
og tok kontakt med veimyndighetene. De
hadde verken tilstrekkelige med planer eller
penger. Så kontaktet vi en utenforstående
konsulent for å finne frem til hvordan støyen
kunne dempes. Her fikk vi klare råd og
anvisninger. Men disse forslagene lot seg
ikke forene med byggets historiske utforming. Dermed var det klart at vi måtte ut av
våre lokaler i Gulbrandslia 3.

Så da måtte dere finne nye lokaler?
– Ja, enten det, eller legge ned. Det viste seg
vanskelig å finne egnede lokaler i nærområdet, og i begynnelsen av 2016 så det ut
til at vi måtte avvikle. Vi hadde frist til juni
samme år med å få på plass en ny løsning,
men allerede innen utgangen av februar
måtte foreldrene bestemme seg for hvor de
ville søke om barnehageplass. Det stod kort
og godt om dager før vi ville se oss nødt til å
sette kroken på døra.
Hva fikk dere til å gå videre?
– Det var et sterkt ønske fra foreldrene og
menigheten om at vi skulle fortsette. Deres
engasjement gjorde inntrykk, og styret bestemte seg for å bruke en ekstra uke i jakten
på nye lokaler. Ole Tom Bøe var foreldrerepresentant i styret og godt kjent i dalen.
Bare to dager før den ekstra uken var omme,
ringte han og fortalte at et hus i Skollerudveien 100 stod ledig. Da var vi ikke sene om
å snu oss rundt. Vi gikk gjennom lokalene,
forhandlet frem en avtale og så kunne vi
fortelle foreldrene at barnehagens fremtid
var sikret.
Men ennå var ikke alle problemer løst?
– Nei, lokalene var opprinnelig brukt som
hønsehus, så bygget og uteområdet måtte
oppgraderes. Nye løsninger for vann og avløp
var nødvendig. I tillegg til dette måtte det
søkes om bruksendring hos Bærum kommune. Å få behandlet slike søknader, kan
ofte ta lang tid. I vårt tilfelle kom vi heldigvis
i mål på litt over to måneder.

Medarbeiderne i barnehagen har vist en
slitesterk stå-på-vilje, forteller styreleder
Per Arne Watle.

Mange har bidratt til at barnehagen kunne drive
videre i nytt hus. Er det noen flere du vil nevne?
– Medarbeiderne i barnehagen har vist en slitesterk stå-på-vilje og har hele tiden klart å holde
humøret oppe. Så skylder vi Bærums varaordfører,
Ole Kristian Udnes, en stor takk. Som leder for
planutvalget har han sørget for en ryddig, korrekt
og effektiv saksbehandling. Familien Løvenskiold
med Carl Otto i spissen, har i en årrekke gitt oss
gunstige leieforhold i de tidligere lokalene og vist
stor forståelse for at det tok lenger tid enn beregnet
å bli ferdig. Glemmes skal heller ikke vår nye
vert, Tore Skollerud, for sitt friske pågangsmot
og vilje til å ta tak i ethvert problem, samt
arkitekt Arne Haugen, som er en byggeteknisk
problemløser av rang.

Hva motiverer deg til å bruke tid og krefter på
dette?
– Barndommen har en betydelig egenverdi.
Den er noe langt mer enn en transportetappe på
vei til det voksne liv. Tenk bare på barnas spontanitet, undring og på deres uforbeholdne tillit.
I barnehagen kan de få lov til å leve ut barnet
i seg, samtidig som vi forbereder dem på livet
videre. Vi gir dem omsorg og lek og prøver å
utvikle respekten for menneskeverdet og
naturen. Det er det samme som å bygge fremtiden. Slik tenker jeg med mine egne barnebarn,
og slik tenker jeg med vår egen barnehage.

Anne-Kari Kobbevik og Janne Glæserud
Martinsen er to av de fem som tar imot barna.
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