
Hvorfor komme 
Hos oss treffer dere andre barn og foreldre i et 
miljø som er spesielt tilrettelagt for barn 

• Her møter barn andre barn for lek, samspill 
og glede 

Her har vi leker og utstyr som inspirerer 
barn i alle aldre 

Her møter du andre foreldre og 
fagpersoner 

Her kan du få støtte og veiledning i 
foreldrerollen 

Her kan du få informasjon om andre 
offentlige tjenestetilbud for småbarns- 
familier 

Her deltar foreldre sammen med barnet sitt 
i lek og aktiviteter. Her skaper vi sammen 
et åpent og inkluderende miljø for både 
små og store 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

Velkommen til 
SANDEFJORD 

ÅPEN BARNEHAGE 
 

 
 
 
 

Åpningstider 9-14 
 
Avdeling Sentrum 
Holmbrua 2, Søberg 
40 91 57 94 
Åpent mandag, tirsdag og fredag 
 
Avdeling Kroken 
Lauras vei 3 
40 91 57 93 
Åpent mandag og onsdag 
 
Avdeling Grenda 
Vardegrenda 32 H 
40 91 57 93 
Åpent tirsdag og torsdag 
 
Styrer: Heidi Riis Hov 
 
 
Heidi.Riis.Hov@sandefjord.kommune.no 

 



Hva er Åpen barnehage 

• Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud til 
alle barn under skolepliktig alder bosatt i 
Sandefjord kommune som ikke går i 
barnehage 

Hva skjer i Åpen barnehage Satsingsområder 

• Det er en pedagog og en assistent/- 
fagarbeider som er ansvarlig for det 
daglige tilbudet 

Vi tilbyr varierte og inspirerende 
lekemuligheter som gir barn nye 
erfaringer og kunnskap 

Vi legger til rette for at barn får oppleve lek 
med andre barn 

Vi samarbeider med foreldrene om 
innhold og aktiviteter 

• 

• 

• 

Lek 

Tilknytning og relasjoner 

Fysisk aktivitet og helse 
• 

• Sandefjord åpen barnehage er en 
kommunale barnehage Språk og kommunikasjon 

Åpenhet og dialog er viktig når vi skal 
lære hverandre å kjenne 

Barnehagen er arena for et godt miljø for 
alle, basert på gjensidig respekt 

Åpen barnehage er en god arena for å 
utvikle og anvende et godt norsk språk 

• • Tilbudet er for barn i følge med 
foreldre/foresatte 

• • Tilbudet er gratis 

• Det er ingen påmelding 

Barnehagens dagsrytme • Når barnehagen er åpen kan dere 
komme og gå som det passer for dere • 

• 

• 

• 

• 

Kl. 09.00 – Lek og aktivitet 

Kl. 11.00 – Samling/ Sangstund 

Kl. 11.30 – Måltid 

Kl. 12.00 – Lek og aktivitet 

Kl. 14.00 - Barnehagen stenger 

For mer informasjon 
For mer informasjon se: 
Åpen barnehage på kommunens 
hjemmeside 

www.sandefjord.kommune.no 

• Kontantstøtten blir ikke berørt 

• Vi benytter lokaler i tilknyttning til 
familiesentre med flere fagpersoner 

• Se baksiden for åpningstider og sted 

• 

• 

• 

Alle har med mat og drikke til seg barnet  

Alle hjelper til med praktiske gjøremål 

 

 


