
Fagerhaug barnehage ble etablert i 2002. Den startet som en liten 
en-avdelingsbarnehage og har nå vokst til 4 avdelinger. Barnehagen 
holder til i lyse og romslige lokaler fordelt på to ulike hus.

Barnehagen har et stort og variert uteområde som består av gress-
plener, store klatretrær, asfalterte områder som brukes til sykling, en 
ballbinge og friområde med bakke og ulendt terreng.
På uteområdet har vi en flott grillhytte og en lavvo som brukes mye. 

Barna på Fagerhaug er ute i all slags vær og på uværsdager kan det 
være godt å trekke inn i grillhytta for å varme frosne fingre og tær. 

Barna trenger ikke å ha med seg mat til barnehagen. Vi starter dagen 
med frokost og vi vektlegger sunn og næringsrik kost.

I barnehagens formålsbestemmelser står det at barnehagen i nært 
samarbeid med hjemmet skal legge vekt på å gi barna en oppdragelse 
i samsvar med kristne grunnverdier. Med dette mener vi verdier 
som  nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for 
fellesskap, ærlighet og rettferdighet.

Fagerhaug Barnehage (0-6 år) 

Barnehagedagen består alltid av:

• Pedagisk forankrede utviklingsmuligheter gjennom aktivitet og lek 

•  Omsorg, støtte og godt humør både for enkeltbarnet og gruppa

•  God veiledning av barnas evne til å vise toleranse og bygge vennskap

•  God veiledning av barna i møte med små og store etiske spørsmål 



VOKSNE MED HØY KOMPETANSE 
OM BARNS LEK OG LÆRING

Tro, 
trivsel og  trygghet

Fagerhaug Barnehage (0-6 år) 



    

Fagerhaug kristne skole

• Rimelig foreldrebetaling. Søskenmoderasjon.

• Gratis skoleskyss iht gjeldende regler, likt med offentlige skoler.

• Skoleruta med ferier og planleggingsdager følger Stjørdal kommune.  
 Forbehold om små endringer. 

• Skoleopptak hele året, forutsatt ledige plasser. 

• Søknadsskjema på fagerhaugoppvekst.no, eller ved henvendelse  
 på telefon 74 84 07 70.

• SFO – tilbud for elever i 1. til 5. trinn.  SFO følger skoleruta.

• Offentlig godkjente læreplaner.

Fagerhaug barnehage

• Betaling følger offentlige satser.

• Opptak følger fellesopptak i Stjørdal kommune.

• Søknadsskjema på stjordal.kommune.no,   
 eller fagerhaugoppvekst.no.     
 Søknadsfrist 1. mars.

• Sommerstengt uke 29 og 30 hvert år.

Fagerhaug International School

• Reasonable School tuition. Reduction for 2nd child.

• Free transportation is provided in line with public   
 schools.

• English is the primary language.

• The Norwegian language education is provided in line  
 with expectations and requirements of the knowledge  
 Promotion (LK06).

• The school schedule is similar to the schedule in  
 Stjørdal kommune.

• Application form is found on fagerhaugoppvekst.no,  
 or call 74 84 07 70.

• Students are accepted on an ongoing basis upon   
 capacity.

• SFO (after school care) is offered to students in 1st to  
 5th grade.

• Follows the IB curriculum.

Praktisk informasjon Vi 
spanderer gjerne tid og kaffe hvis du ønsker mer informasjon


