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Tekst og foto:

Sølvi Linde

Uttrykket er hentet fra Årsrapporten til Berg Gård 

barnehage og er barnehagens hovedmålsetning. Litt mer 

konkret betyr dette at barna skal leke, bli lekt med, kost 

med, aktivisert, oppleve seg betydningsfulle og bli utviklet 

og dannet etter beste evne.

Jeg er på Berg Gård, det er sommer og det er så stille. Uvanlig 

stille til å være en barnehage. Jeg får forklaringen når jeg runder 

hjørnet, barna spiser. Rundt et stort bord står 4–5 små rullestoler, 

godt tilpasset sine eiere. Noen få får mat fra fat eller skål, mens 

noen slipper å tygge selv fordi de har knapp i magen. Av ulike 

«Det skal være godt  
å være barn»

«Så gøy det er med oppmerksomhet!» 
Synne sjarmerer oss alle.
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Kanskje Jon er sulten?

Eurora hviler. 
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Afaq liker leker som lager lyd og bevegelse.
Aksel er tydeligvis svært mistroisk til denne fotografen som 
kryper rund på gulvet.

Aurora trives i barnehagen.
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Opp, opp, opp, det er et strev!

Herman bruker data til lek og læring.

Gunnar fysioterapeut skal strekke og bøye leddene til Russel, 
men de har det mest moro. 
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årsaker har de svikt i svelgefunksjonen og har 

fått operert inn en slange som gjør det mulig 

å få maten direkte i magen. I andre enden av 

rommet er det et mindre spisebord der tre barn 

også spiser maten sin, med bare litt hjelp. Jeg er 

i en spesialbarnehage, en barnehage som blant 

annet har ekspertise på barn med store spise – og 

ernæringsvansker. Barna trenger til dels mye 

hjelp og her er derfor mange ansatte. Måltidene 

er hyppige og de fleste barna har daglig spisetre-

ning der målet er at de skal spise mest mulig mat 

gjennom munnen. 

Rehabiliteringsbarnehagen var opprinnelig en 

barnehage for barn med Cerebral Parese, opp-

rettet og drevet i privat regi på Rikshospitalet. 

I 1974 ble barnehagen flyttet til Berg Gård som 

den gangen var Sentralinstitutt for Cerebral 

Parese. Barnehagen gav tilbud til barn i Oslo-

området, de deltok i utredning av barn fra hele 

landet, og bidro med veiledning til foreldre og 

fagfolk. 

Senere har det foregått en desentralisering og 

barnehagen ble overtatt av Oslo kommune som 

et byomfattende tiltak, først administrert av St. 

Hanshaugen bydel, nå under Nordre Aker. Også 

navnet er blitt endret. I begynnelsen ble den kalt 

Eksternatbarnehagen, senere Habiliteringsbarne-

hagen Berg Gård og nå heter den bare Berg Gård 

barnehage. Men uavhengig av navneendringen 

gir barnehagen fremdeles tilbud til barn med 

nevrologiske skader og sjeldne syndromer der 

motoriske vansker og/ eller spise -ernærings-

vansker er dominerende.

Barnehagen gir et spesialisert habiliteringstilbud 

til 11 barn i alderen 0–6 år. Barna blir henvist fra 

Habiliteringstjenesten ved Ullevål Universitets-

sykehus og samarbeidet med spesialisthelse-

tjensten er vesentlig. Barna må ha en medisinsk 

anbefaling om at et spesialtilbud som dette er 

det best egnede tilbud for å få plass. Alle barna 

blir jevnlig vurdert med tanke på overføring til 

vanlig barnehage.

Etter måltidet blir det mer liv og røre. Synne vil 

gjerne være med inn å vekke en liten nabo som 

har hatt seg en lur. Hun ler høyt når personalet 

legger henne opp i sengen hans. Denne lekne og 

koselige situasjonen blir også brukt til trening. 

Synne trener på å reise seg opp fra stolen mens 

hun blir holdt i hendene av Kari. De ansatte har 

godt øye for hverdagslige situasjoner som kan 

benyttes til å trene på viktige ferdigheter. Men 

ikke på en måte som går ut over kontakten og 

samspillet. 

Leker blir strødd utover gulvet og noen triller 

og ruller med diverse som har både har farge og 

lyd. På deler av gulvet er det matter som barn 

kan ligge eller rulle på. Andre steder er gulvet 

bart, noe som gjør det lettere å ake seg frem på 

rumpen. Aksel beveger seg hurtig og målbevisst 

på denne måten. Langs den ene veggen er det 

festet en stor treplate med ulike objekter, en 

sansevegg. På treplaten er det festet leker i mange 

farger som barna kan manipulere ved berøring 

og mange av dem har stor glede av veggen.

De fleste barna får tøyninger to til tre ganger 

daglig av hofter, legger og akilles for å vedlike-

holde leddene og hindre at de stivner. Noen barn 

får også lungedrenasje og inhalasjoner. Når jeg 

er til stedet er det Russel sin tur å bli strukket og 

bøyet av Gunnar Fysioterapeut.  Etter uttrykket 

i ansiktet å dømme, er det lite ubehag med trek-

kingen, mest moro.  

Barnehagen har et stort oppholdsrom og mange 

små rom til spesielle formål. Her er datarom der 

PCèn har tilrettelagte programmer som benyttes 

i lek – og opplæringsøyemed.  De barna en 

tenker seg kan ha glede og nytte av tilbudet får 
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prøve seg og Herman ser ut til å trives. Han viser 

stor interesse for å peke på de ulike bildene på 

skjermen. Her er blant annet bilder av  Thomas-

toget, av bror, mor og familiens hus. Ved å være 

borti bildene på skjermen får han fram små vide-

osnutter.  Fra tidligere å bare veive med armene 

peker han nå målrettet på skjermen.   

Barnehagen har ansatte med ulik bakgrunn, 

her er fysioterapeut, ergoterapeut, musikkpe-

dagog, spesialpedagoger og barnepleiere. Her 

er rom som benyttes til massasje og motorisk 

trening, sanserom og hvilerom. Barnehagen har 

stor uteplass som benyttes av alle, her er felles 

musikkstunder, og feiring av merkedager. Men 

tilbudet i barnehagen innebærer også bruk av 

nærmiljøet. Ungene bader i basseng en gang i 

uken og går på turer i nærmiljøet. Det er godt å 

være barn i barnehagen på Berg Gård.

Endelig kommer mamma!


