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Kidsa Festtangen 
Ytre Arna veien 46, 5265 Ytre Arna 
 
Åpningstid: 07.15 – 16.30 
 
Telefon: 55 24 15 11 / 45 39 00 82 
 
E-post: festtangen@kidsabarnehager.no 
 
Nettside: kidsabarnehager.no/festtangen  
 

Velkommen til Kidsa Festtangen. Ditt barns 
beste er det viktigste for oss. Hos oss skal ditt 
barn møte trygghet, voksne som lytter og ser 
ditt barn. I samarbeid og forståelse med dere i 
hjemmet er det vår oppgave å ivareta barnets 
behov for lek, læring og omsorg. 
 
Hvorfor velge Kidsa Festtangen 
I Kidsa Festtangen er vi opptatt av å gi barna 
spennende opplevelser både til lands og til vanns. 
Friluftsliv og sjøliv er en viktig del av barnehagens 
identitet. Vi har båt som vi benytter til fisking, 
utforsking og turer. Barnehagen har også egen 
strandlinje og egen grillhytte med en flott 
naturlekeplass. Nærmiljøet vårt byr på mange gode 
og spennende turmuligheter.  
 
I Kidsa Festtangen har hver barnegruppe sitt eget 
lekeområde som er tilrettelagt for sin aldersgruppe. 
De minste barna har sin egen etasje der de kan 
utforske de ulike temarommene i sitt eget tempo.  
I Kidsa Festtangen er vi ca. 80 barn og 19 voksne.  
 
Hos oss står barna i sentrum. De skal oppleve en høy 
grad av medvirkning på egen hverdag i omsorg, lek, 
læring og utvikling. Personalet anerkjenner barnas 
uttrykk, er rause i møte med hvert unike barn, og er 
til stede i omsorg, felles opplevelser, lek og læring. 

Sammen skaper vi den gode barnehagehverdagen. 
Barn og voksne virker- og påvirker hverandre i en 
vekselvis dans, og dannes i møtet med hverandre i  
et inkluderende fellesskap. 

Kidsa Festtangen ligger idyllisk plassert ved sjøen på 
vei mellom Ytre og Indre Arna.  Vår nærmeste nabo 
er Festtangen småbåthavn. Det tar ca 5 minutter å 
kjøre fra Indre Arna og 15 minutter fra Åsane.  
 
Søk plass hos oss 
Du kan søke plass hos oss via kommunens nettsider.  
På barnehagens egne nettsider finner du hjelp til 
prosessen steg for steg. 
 
Se mer fra vår hverdag på  
Facebook: Kidsa Festtangen  
Instagram: @kidsafesttangen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


