Kjære ansatte og foresatte i Borgafjell barnehage
Det er med ydmykhet og stolthet at Eventus trer inn som eier i Borgafjell barnehage AS fra
15. mars 2019.
Vi har fått et meget godt inntrykk av barnehagen, gjennom samtale med styrer og eier, og
gleder oss til å bli bedre kjent med barn, ansatte og foresatte i Borgafjell barnehage.
Litt om Eventus barnehage AS
Vi er et lite Non-profitt barnehagekonsern med base i Bergen sør. Vi startet opp med
barnehager i 2006, men konsernet ble først opprettet 8. november 2013. Med Borgafjell, blir
Eventus bestående av 7 barnehager, hvor 6 av de er i størrelsesorden ca. 100 barn.
Eventus Barnehage As ønsker å skape gode opplevelser for barna gjennom gode barnehager.
Vi ønsker spesielt å være god på friluftsliv og kosthold og alle barnehagene har egne
minibusser som gir god mulighet til å komme seg rundt til ulike turmål. Vi har også egne
båter, kanoer og friluftsområder som vi disponerer og serverer tre sunne måltider til barna
hver dag. Foresatte har sagt ifra, gjennom felles brukerundersøkelser for alle barnehager i
Bergen de siste tre årene, at Eventus barnehage er den aktøren i Bergen som de er mest
fornøyd med.
Eventus har anerkjennelse som grunnholdning i alle møter med barn. Vi har tro på at alle
barn gjør sitt beste- og personale har øye for deres intensjoner. Barn har rett til deltakelse
og meningsskaping i eget liv og bli møtt som likeverdige individ. Personalet er lydhøre for
hva barn er opptatt av og ser deres behov i et langsiktig perspektiv.
Les mer om Eventus sin pedagogisk plattform gjennom årsplanen vår:
http://eventus.barnehage.no/Innhold/Nyhet/105112
Godt arbeidsmiljø settes høyt i alle barnehagene. Profesjonalitet, Raushet og Lidenskap er
selskapets verdier og disse skal stå sentralt også i personalsamarbeidet. Ledelsen legger til
rette for at personalet skal ha høy grad av trivsel i barnehagene og bruker mye tid og
ressurser på nettopp dette.
Les mer om Eventus på vår hjemmeside: http://eventus.barnehage.no/
Finn oss også på facebook: https://www.facebook.com/groups/450575315054793/
Der legges det ut mange bilder og info om hverdags aktiviteter.
Håper på et fantastisk samarbeid, til barnas beste 😊
Med vennlig hilsen
Kjetil Tuvin Hopen - Styreleder Eventus
Tlf: 92820340 E-post: hopen@eventusbarnehage.no

Gode opplevelser- et grunnlag for fremtiden!

