OM OSS 

Karusellen barnehage holder hus i en trivelig rødmalt villa som ble bygget i 1932. Uteområdet vårt har
en gammel og vakker Rododendron hage som gir fine klatremuligheter for de store barna, og er
akkurat passe ulendt i terrenget til å gi våre yngste gode motoriske hverdags utfordringer. På
utelekeplassen finnes et lekehus med stor sandkasse og gjære rundt. Den fine rutsjebanen og
klatrestativet vårt er også poppulært og my brukt av barna. Barna foretar mange spennende reiser i
vår fine ”fiskebåt”, og ser helt tydelig alle de farlige haiene som svømmer på lur like ved  Barna kan
også disse, eller boltre seg i lek med våre sykler og øvrige uteleker. Vi er opptatt av naturen og miljøet
rundt oss, og barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert.
Karusellen barnehage ligger ved foten av keiserlige Ulriken. Skogsområdet rundt Montana er et
populært og mye brukt tur område for barnehagen. Skogen byr på et godt utvalg av løvtrær og
nåletrær, blomster og andre vekster, fugler, innsekter og små gnagere, elvevann og bålplass.
Dessuten er Montana en gullgruve for barnas uendelige fantasi 
De voksne i barnehagen legger stor vekt på å skape gode hverdager for barna der trygghet, felleskap,
omsorg og det å bry seg om hverandre står sentralt. Vi vil være tydelige, nærværende voksne med
både intellektuell og følelsesmessig tilstedeværelse for barna.
Karusellen skal være et godt og trygt sted å være for både små og store, og vi legger vekt på å gi
barna gode naturopplevelse året rundt. Barna skal oppleve glede, og føle seg betydningsfulle og
velkommen hos oss. Vi vil være med å skape gode barnsdomsminner ved å bry oss om hverandre,
være en del av et felleskap preget av varme og kjærlighet, og få virke – og medvirke i et miljø preget
av ressurstenkning og anerkjennende holdning..
I tillegg til å ha et flott, variert og utfordrende turområde, har vi mange nærliggende muligheter for
kulturelle utflukter. Vi bruker kollektiv transport, eller tar beina fatt, og er ivrige brukere av byens
museer, teater, konsert, bibliotek og annet avhengig av årets temavalg. Hvert år får de eldste barna
skøyteopplæring i Bergenshallen fordelt over 6 uker fra midten av januar. Når vi får snø kan barna ta
med ski eller akebrett til barnehagen, og vi er flittige brukere av akebakken på Montana. Når det ikke
ligger snø på bakken, kan barna fritt ta med egne sykler til barnehage
Søknad til barnehagen sendes elektronisk:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fagavdeling-barnehage-og-skole

