
 

 

 

Trenger du barnehageplass?  

Søknadsfrist for barnehageplass er 1.mars- HER    

Velg en av de fem kommunale barnehager i Vennesla! 

Barnestua barnehage 

Eikeland oppvekstsenter 

Klokkerstua barnehage 

Smååsane barnehage 

Solsletta barnehage 

 

Barn i fokus: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1502&externalId=1014


I de kommunale barnehagene vil foreldre og barn møte 
kompetente ansatte som vet hva som må til for at barnet skal 
oppleve å være i fokus: 

 

 Vi gir barnet sensitiv og tilpasset omsorg for å sikre en 
god tilknytning til få og nære omsorgspersoner i 
barnehagen. Dette er spesielt viktig ved tilvenning i 
barnehagen, ved overganger og når barnet opplever at 
hverdagen endrer seg. For at ansatte i barnehagen skal 
bli gode tilknytningspersoner for barna er et godt 
foreldresamarbeid avgjørende.  
 

 Vi lar barna ha medvirkning på det som skjer i 
barnehagen.  Barna må oppleve at den de er og hva de 
er opptatt av skal få betydning for deres 
barnehagehverdag, og de skal også erfare at man må 
tilpasse seg andres ønsker og behov. Barnas erfaringer, 
deres personlighet, deres styrker og deres ønsker, skal 
ha betydning for hvordan vi planlegger og gjennomfører 
arbeidet vårt i barnehagen. 

 

 Vi legger godt til rette for allsidig lek 
inne og ute. Lek er barnets eksistens! I 
leken er alt mulig, den stimulerer 
kreativitet og fantasi. Personalet er 
derfor aktivt med i leken på barnas 
premisser. Å ta del i lek og få venner er 
grunnlaget for at barn trives og opplever 
at det er godt å være i barnehagen. 



 Vi arbeider med inkludering i og gjennom lek og med å 
skape gode relasjoner og samspillsmønstre i 
barnehagen. Inkludering handler om forholdet mellom 
barnet og fellesskapet. 
Barnehagemiljøet skal fremme 
opplevd tilhørighet, trygghet, 
trivsel og læring, og redusere 
omfanget av krenkende atferd 
som mobbing og segregering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I de kommunale barnehagene vil dere møte: 

- Bevisste og kompetente ansatte. Vi har høy                   

pedagog- og fagarbeidertetthet. 

- Gode og fleksible barnehagelokaler og allsidige 

uteområder. 

- Gruppeinndeling ut i fra behov for tilhørighet, barnas 

interesser og modenhet. 

- Ansatte som ønsker og legger til rette for godt og nært 

foreldresamarbeid. 

Alle barnehagene har ansatt kokk som tilbereder et måltid 

om dagen, med fokus på et sunt og smaksrikt kosthold. 

 



Barnestua barnehage 
Moseidvegen 1B, 4706 Vennesla 
barnestua@vennesla.kommune.no  Tlf 38 13 73 90 
Fungerende styrer: Marianne Wegge, mobil 915 77 842 
Assisterede styrer: Ingerd Brandsdal Frøynes 
 
Eikeland oppvekstsenter 
Setesdalsveien 870, 4720 Hægeland 
eikeland.barnehage@vennesla.kommune.no 
Styrer: Hildegunn Lundevold, mobil 906 59 902   
 
Klokkerstua barnehage 
Venneslaveien 281, 4700 Vennesla 
klokkerstua@vennesla.kommune.no  Tlf 38 13 73 22 
Styrer: Karin Lilletun Langeland, mobil 908 94 292 
Assisterende styrer: Lene Egeberg 
 
Smååsane barnehage 
Smååsane 2, 4706 Vennesla 
smaasane@vennesla.kommune.no  Tlf  38 13 73 80 
Styrer: Marianne Wegge, mobil 915 77 842 
Assisterende styrer: Mette Gustavsen 
 
Solsletta barnehage 
Drivenesveien 55, 4706 Vennesla 
solslettabarnehage@vennesla.kommune.no   Tlf 38 13 72 74 
Styrer: Adelheid Frost Mykland, mobil 470 73 303  
Assisterende styrer: Bente Aaserød  
 

Ta gjerne kontakt for en prat! 
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