
Kommunale barnehager

- Åpner dører mot verden og framtida!

Enhet for 
skole og barnehage



De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og 
barnehage i Bamble kommune. Vår visjon er at vi skal åpne 

dører mot verden og framtida. Det handler like mye 
om å åpne barnas “indre verden” som den store “ytre 
verden”. Det er en ambisiøs oppgave, men vi ønsker 
å bidra sterkt til å gjøre dette mulig, sammen med 
alle andre gode krefter, ikke minst alle foreldre og 
foresatte.

Som konstituert kommunalsjef opplever jeg et 
brennende engasjement for barna og en stor pro-
fesjonalitet i alle de kommunale barnehagene, fra 
våre 6 styrere til pedagogiske ledere, førskolelærere, 
fagarbeidere og assistenter. I tillegg har kommunen 
en administrativ og faglig stab som medvirker til å 
ivareta en høy faglig standard og et godt servicenivå. 
Bamble kommune har et barnehagetilbud som blir 
lagt merke til også utenfor kommunens grenser.
Dette er vi stolte av!

Vår organisering i en enhet er med på å sikre gode 
rutiner i overgangen mellom barnehage og skole. 
Vi ønsker å sikre helhet og sammenheng gjennom 
et felles strategidokument, som ivaretar de samme 
fokusområder for barnehage og skole. Samtidig er 
vi opptatt av at barnehagen har sin reelle egenverdi 

og egen identitet, og at barnet får utvikle seg gjennom lek og 
læring - faglig og sosialt.

Våre barnehager har også frihet til å utvikle seg noe ulikt for å 
ivareta mangfold, og for å kunne gi et bredere tilbud til foreldre 
og foresatte som ønsker barnehageplass. I denne brosjyren kan 
du orientere deg om de forskjellige barnehagene og deres pro-
fil.

Jeg ønsker deg velkommen som søker til de kommunale barne-
hagene i Bamble kommune. Vi skal gjøre vårt ytterste for å møte 
dine forventninger og sikre et godt barnehagetilbud for barnet 
ditt!

Kommunalsjefen har ordet

Kommunalsjef for 
skole og barnehage, 

Kjersti Vevstad



Vurdering

Fysisk aktivitet 
og kosthold

Sosial kompetanse

Språk og lesing

Ledelse



Grasmyr 
naturbarnehage

Mangfold og muligheter
“Opplevelser i naturen gir næring 
til lek og læring”

Åpningstider:  kl. 07.00 - 16.45
Antall plasser: 79

Hos oss møter barna en hverdag med 
fokus på gode opplevelser, lek og 
læring ute i naturen. Naturen innbyr til 
aktivitet, utfordringer, opplevelser og 
spenning. Forskning viser at barn som 
er mye ute i naturen, får økt velvære 
og bedre selvfølelse, noe som med-
fører økt læringsevne. Samtidig innbyr 
naturen til en fantasifull lek og samar-
beid som er positivt for utvikling av 
barns sosiale kompetanse. Barna vil 
i barnehagen møte nysgjerrige med-
forskere som viser glede over å være 
ute!



Nustad 
barnehage

Jeg- med de andre
i barnehagen med det store 
mangfoldet

Åpningstider:  kl. 07.00 - 16.30
Antall plasser: 72 plasser over 3 år
   30 plasser under 3 år

Nustad barnehage er en læringsarena 
og vi jobber målrettet med prosjekt- 
arbeid. Vi tar utgangspunkt i barnets 
ressurser, interesser, nysgjerrighet og 
kreativitet. Gjennom dette ansvarlig- 
gjøres barna og den sosiale kompe- 
tansen styrkes. Hos oss opplever 
barna mestring og læring i trygge 
rammer med ansvarlige, varme voksne 
som er gode rollemodeller. Barnas og 
familienes mangfold er av stor verdi 
for barnehagen vår. Sammen skal vi 
åpne dører mot verden og framtida!

«Alle vennlige følelser overfor andre kommer fra 
vennlige følelser overfor seg selv» 
      Aristoteles



Sundby
barnehage

Vi setter spor!
“Vi er en barnehage for hele mennesket”

Åpningstider:  kl. 07.00 - 16.45
Antall plasser: 50

Vi er en barnehage der kreativitet og 
glede setter spor, hvor barn og voksne 
sammen utforsker, møter utfordringer 
og ser løsninger. Her legges stor vekt 
på barnas språkutvikling og deres 
sosiale kompetanse. De skal få 
oppleve mestring og kjenne at de er 
en del av barnehagens fellesskap.

Vi lar oss inspirere av Reggio Emilia 
filosofien fra Italia, og møter barna 
med et positivt barnesyn: BARN KAN 
og de får mulighet til å uttrykke seg 
på ulike kreative måter. Vi er en 
barnehage for hele mennesket!



Falkåsen kunst- og 
kulturbarnehage

Lek og læring i en kreativ 
hverdag
Hos oss er alt mulig!

Åpningstider:  kl. 07.00 - 16.45
Antall plasser: 53

Vi har fokus på språk og estetiske fag. 
Gjennom lek og læring i en kreativ 
hverdag er vi med og danner grunn-
laget for våre barns utvikling og frem-
tid. Ved å uttrykke seg gjennom ulike 
“språk” får vi kreative barn som ser 
løsninger bak enhver utfordring - og 
som tør å gå nye veier. Vi fremmer 
lese- og fortellerglede hos barna, og 
sammen skaper vi nye historier og 
opplevelser. Vi våger å satse på barna, 
på oss selv og på nye utfordringer. 
Hos oss er alt mulig.



Rønholt frilufts- og 
naturbarnehage

Vi vil, vi kan, vi gjør.
Læring, mestring og glede i hverdagen.

Åpningstider:  kl. 07.00 - 17.00
Antall plasser: 50

Barn i Rønholt barnehage skal få 
muligheten til å være mye ute og vi 
legger til rette for mye fysisk aktivitet. 
Vi har fokus på oppdagelsesglede, lek-
ende læring, nysgjerrighet og kreati-
vitet hos barn og voksne i et sosialt 
felleskap med mye humor og glede. 
Vi skal forske og undre oss sammen 
med barna og stimulere til begeistring 
og glede med å utforske naturen og 
nærmiljøet. 

Rønholt barnehage har en flott be-  
liggenhet med skogen og idrettshal-
len som nærmeste nabo. Ved å bruke 
idrettshallen aktivt vil vi introdus-
ere barna for ulike ball aktiviteter,        

klatring, turning, dans og lignende. Nærmiljøet 
brukes aktiv og som bondevenn vil barna få 
mulighet til å være med i unike læringsmiljøer.

«Livet er som å sykle. For å holde balansen må 
du fortsette å bevege deg» Albert Einstein 



Uksodden
barnehage

Mulighetenes barnehage
Utforsker omverdenen med barnebrillene på!

Åpningstider:  kl. 07.00 - 16.30
Antall plasser: 50

Uksodden barnehage har gjennom 
mange år opparbeidet en kultur hvor 
naturen og nærmiljøet som leke-, 
opplevelses- og læringsarena har vært 
utgangspunkt for arbeidet med barn. 

Vårt mål er at barna opplever en hver-
dag med utfordringer, spennende 
aktiviteter og mestring. At de møter 
voksne som er lekende, nysgjerrige og 
som sammen med barn, utforsker 
omverdenen med barnebrillene på!



Søknad om 
barnehageplass

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august, 
eller er eldre, har rett til barnehageplass fra au-
gust i den kommunen barnet er bosatt. Barn som 
er under ett år, kan tilbys plass dersom det er 
ledig kapasitet.

Elektronisk søknadsskjema finner dere på 
Bamble kommunes hjemmesider: 
www.bamble.kommune.no

Servicetorget på rådhuset eller den enkelte 
barnehage kan være behjelpelig med å fylle 
ut skjemaet. Det er også mulig å få tilsendt et             
manuelt søknadsskjema ved henvendelse til   
servicetorget eller skole- og barnehagekontoret.

Manuelle søknader sendes
Bamble kommune
Enhet for skole og barnehage
PB 80
3993 Langesund

Opptakskriterier
Følgende skal prioriteres ved opptak:
• Barn med nedsatt funksjonsevne
• Barn som barneverntjenesten har overtatt  

omsorgen for, eller som har behov for  
hjelpetiltak fra denne tjenesten



• Andre barn med særskilte behov og barn fra 
familier med særlige utfordringer

• Barn det søkes plass for siste året før  
skolestart

Pris for tjenesten
Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris for 
en barnehageplass som i 2014 er kr. 2.405,-. I 
tillegg må det betales for kost. Det gis søsken-
moderasjon og dessuten redusert betaling for 
familier med samlet inntekt under kr. 250.000,-.

Søknadsfrist er 1. mars
Alle som søker innenn fristen, får svar innen 
1. april. Søknader mottatt etter 1. mars vil ikke 
bli prioritert.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse 
til Bamble kommune.

Servicetorget, tlf: 35 96 52 40
servicetorget@bamble.kommune.no

Enhet for skole og barnehage
Lisbeth Prestholdt, tlf: 35 96 52 17
lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no



Kontaktinformasjon
barnehagene

Grasmyr naturbarnehage
Tønderveien 11, 3960 Stathelle
Styrer: Marit Nikolaisen, tlf: 35 96 59 20
marit.nikolaisen@bamble.kommune.no

Nustad barnehage
Øvre Nustadvei 30, 3970 Langesund
Styrer: Cathrine F. Bråthen, tlf: 35 96 59 33
cathrine.braathen@bamble.kommune.no

Sundby barnehage
Sykehjemsveien 2, 3960 Stathelle
Styrer: Gunn Walle, tlf: 35 97 26 19
gunn.walle@bamble.kommune.no

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage
Falkåsveien 14 b, 3960 Stathelle
Styrer: Hanne L. Enger, tlf: 35 97 64 01
hanne.enger@bamble.kommune.no

Rønholt frilufts- og idrettsbarnehage
Rønholtveien 71, 3960 Stathelle
Styrer: Astrid H. Halvorsen, tlf: 35 96 57 95
astrid.halvorsen@bamble.kommune.no

Uksodden barnehage
Strandveien 6 b, 3965 Herre
Styrer: Elin Ulstrup, tlf: 35 96 64 31
elin.ulstrup@bamble.kommune.no



Her finner du oss

Uksodden

Falkåsen

Grasmyr

Sundby

Nustad

Rønholt



Ved spørsmål ta kontakt:

Lisbeth Prestholdt
Tlf: 35 96 52 17
Email: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no 

Eller barnehagen det gjelder, kontaktinfo i brosjyren.

Bamble kommune
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn. 12
Tlf: 35 96 50 00

postmottak@bamble.kommune.no
www.bamble.kommune.no


