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Til alle femåringene i alle barnehager i Asker og Bærum 

Vi vil gjerne gi barna et alternativt møte med oss i brannvesenet, som et lite plaster på såret for at årets 

Kalvøya-show dessverre er avlyst. Derfor inviterer vi alle barnehagene i Asker og Bærum til å delta på et 

brannoppdrag! Vi vil også reise ut til alle barnehagene for å dele ut et aktivitetshefte til femåringene. 

Les informasjonen under nøye, der finner du alt du trenger å vite. All informasjon om brannoppdraget vil 

du også finne på våre nettsider, www.abbr.no/barnehage fra 5.mai. 

Besøk til alle barnehagene: 

Hovedmålet med dette besøket er å få levert aktivitetsheftene til en voksen i barnehagen, fortrinnsvis en 

som er ansvarlig for femåringene. Vi tar oss tid til en kort prat med barn vi eventuelt møter ved levering av 

hefter. 

Når kommer vi: 

Vi vil i uke 18, 19 og 20 (fra onsdag uke 18) reise ut til barnehager i tidsrommet 8.30-15. Vi vet ikke 

akkurat dag og klokkeslett vi kommer til din barnehage. 

Vi ringer før vi kommer, enten dagen før eller samme dag.  Vi håper å møte en voksen i barnehagen for å 

ivareta smittevernregler. 

Om aktivitetshefte: 

Vi har med 1 hefte til hver femåring i barnehagen. Tanken er at dere kan bruke heftet i forbindelse med 

pedagogisk opplegg for femåringene. 

Vi spør hvor mange femåringer som finnes i din barnehage når vi er på stedet. 

Bli med på brannoppdraget: 

I tillegg til aktivitetsheftet, så ønsker vi å invitere hele barnehagen med barn i alle aldre – til å være med 

på brannoppdraget. 

Det er Bjørnis som gir dere oppdraget – og hva det er, finner dere i en egen filmsnutt vi har laget spesielt 

til dere. En egen hilsen fra Bjørnis og mer informasjon om brannoppdraget finner dere på 

www.abbr.no/barnehage fra 5.mai. 

Deres svar på oppdraget sendes inn til oss via eget skjema som ligger på samme side. 

Frist for å delta er 1.juni. 
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Premie: 

Vi trekker ut 3 barnehager i Asker og 3 barnehager i Bærum som får et spennende besøk av 
oss i brannvesenet og en ekstra premie. Alle som sender inn er med i trekningen av premie. 
Når vi besøker barnehagene som trekkes ut, så besøker vi hele barnehagen – uavhengig av 
avdeling og alder på barna. Besøket vil foregå ute. 

Vi ringer for å avtale dag og klokkeslett og praktiske detaljer for barnehagene dette gjelder. Vi vil 
informere om hvilke barnehager som har blitt trukket ut i egen e-post, samt på nettsidene våre 
etter 1.juni, www.abbr.no/barnehage. 

Ressursside 

På samme side, www.abbr.no/barnehage, finner dere tips til aktiviteter og annen informasjon. 

Vi gleder oss! 

 

Hilsen Asker og Bærum brann og redning 
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