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          Våren 2021. 

Velkommen til Åpen barnehage. 
 
Vi har «drop in», men begrenset antall plasser for å overholde smittevernreglene. 
Åpningstiden er i denne perioden: kl. 9.30 – 14.30. 
 
Vi har samling kl. 11.00 og lunsj kl. 11.30.  
Alle må ta med egen mat og drikke til lunsj (vi serverer kaffe/te til måltidet) 
 
Sentrum Åpen barnehage: mandag, onsdag og fredag, Kong Oscarsgate 62.  
Språkstien Åpen barnehage: tirsdag, torsdag og fredag, Joacim Lampesvei 5. 
 
Vi gjør alt vi kan for at Åpen barnehage skal være et smittefritt sted, men vi trenger 
hjelp fra dere: 
Hvis du eller ditt barn er syk / har hatt symptomer på Korona / er i karantene – da kan 
dere ikke komme. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Welcome to the Open nursery/ Åpen barnehage. 
 
We have small groups to comply with the 1-meter distancing requirement. 
 
We organize gatherings for free play and lunch. Assembly (samlingsstund) at 11 a.m. 
and lunch 11.30 a.m. 
Everyone must bring their own food and drink for lunch (we serve coffee / tea with the 
meal). 
 
Sentrum Åpen barnehage: Monday, Wednesday and Friday, Kong Oscarsgate 62 
Språkstien Åpen barnehage: Tuesday, Thursday and Friday, Joacim Lampesvei 5 
 
We do everything we can to make Open nursery (Åpen barnehage) an infection free 
place, but we need help from you: 
If you or your child is sick / has had symptoms of Covid-19 virus / is in quarantine – 
then you can’t come. Times and number of participants allowed may wary during the 
year. If you want to be informed on Open nursery, follow our Facebook-site, or visit our 
website (link underneath). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antall dager og antall deltakere kan bli forandret i løpet av året.  
Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon: @kirkensbymisjonapenbarnehage  
Nettside: kirkensbymisjon.no/apen-barnehage-bergen/  


