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Der barna er i fokus!

Heistad - Brattås - Stridsklev - Hovet

Der barna er i fokus!

Trenger du

barnehage-
plass?

Hovenga, Stridsklev,

Heistad og Brattås.

Husk søknadsfrist 1. mars
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Der barna er i fokus!

Ledig barnehageplasser fra 1. august 2018 for barn over og under tre år. Søknadsfrist 1. mars

Spire & Gro barnehagene driver 4 barnehager i Porsgrunn. I dag består Spire & Gro av Liane 
barnehage, Melkeveien barnehage, Skogtoppen barnehage og Rypevegen barnehage. Med på 
laget har vi 60 dyktige medarbeidere. Vårt hovedmål er å drive barnehager med et høyt faglig 
og pedagogisk innhold til det beste for barna, foreldrene og våre medarbeidere.

Kvaliteten i barnehagene utvikles i nært sam- 
arbeid med foreldrene. De er våre  viktigste 
samarbeidspartnere og vi jobber  aktivt for 
å ha en åpen og trygg kommunikasjon hvor 
det er rom for konstruktive tilbakemeldinger 
både i det daglige, på foreldremøter og i  
foreldresamtaler. Vi gjennomfører jevnlige 
brukerundersøkelser hvor resultatene blir  
brukt aktivt for å videreutvikle kvaliteten. 

Foreldre, barn og ansatte har stor med- 
virkning i en Spire & Gro barnehage.

Vår visjon “der barna er i fokus”.
Det betyr at vi skal ta barna på alvor.  
Vi skal se barna der de er og ta utgangs- 
punkt i deres interesser og behov. Det kan 
være alt fra behov for trygghet og om-
sorg, til interessen for å utforske og være  
nysgjerrig på ulike områder.

Ønsker dere å vite mer om oss?
Har dere spørsmål om barnehagen, 
søknad om plass eller ønsker en personlig 
omvisning, ta kontakt med daglig leder i den  
enkelte barnehage for en avtale.  

Åpen dag!
Lørdag 10. februar

Kl. 12.00 - 14.00

Kom å se hvordan vi 

har det i våre barnehager!
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Der barna er i fokus!

Liane Barnehage
Liane barnehage ligger i Hovenga, og de fleste av barna kommer fra 
området, Hovenga, Borgeåsen, Osebakken eller de sentrumsnære om-
rådene. Barnehagen har 3 avdelinger. En småbarnsavdeling med barn 
fra 0 - 2 år, en avdeling med 2 og 3 åringer, og en stor avdeling med 4-6 
år. Barnehagen har til sammen 55 hele plasser.

Liane barnehage ble helrenovert i 2015. Vi ønsker at Liane barnehage skal være en kreativ, 
bevegelig, mangfoldig, raus og lekende organisasjon, der gjenbruk, delaktighet og refleks-
jon skal være en synlig markør i det daglige arbeidet. 

Vi er inspirert av Reggio Emilia sin pedagogiske filosofi. Vi vil at Liane barnehage skal være 
og oppfattes som en barnehage som bidrar til bærekraftig utvikling. 

Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet som brukes hver uke. 
Det er gjennom leken at barna lever sine liv i barnehagen. I år har vi valgt lek som for-
dypning og satsningsområde. Det lekende fellesskapet er betydningsfullt for barna.

Har du spørsmål eller ønsker en 
personlig omvisning, ta kontakt med 
daglig leder Liv Lio på telefon 
35 55 50 86/ 958 18 976 eller 
e-post: liv.lio@barnehage.no 

Oppvekstområde Hovenga/Osebakken/Kjølnes 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liane 73, 3914 Porsgrunn 
Telefon: 35 55 50 86 
e-post: liane@start.no 

Øvre Sølen 2, 
 3914 Porsgrunn 
Telefon: 35 55 50 86 
e-post: liane@start.no 

Øvre Sølen 2, 3914 Porsgrunn
Telefon: 35 55 50 86

Våre barnehager

Der barna er i fokus!
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Der barna er i fokus!

Skogtoppen Barnehage
Skogtoppen barnehage ligger på oppvekstområdet Stridsklev/ 
Hovet. Vi har en småbarns-avdeling med barn ifra 0-3 år og to  
avdelinger med barn fra 2-6 år. Barnehagen til sammen 52 plasser i 
alderen 0-6 år.

Vi holder til ved flotte skogsområder, fotballbane, akebakker og grillplass som vi bruker 
aktivt i hverdagen. Barnehagen har et helt nytt uteområde som ble ferdigstilt sommeren 
2015.

 Vårt satsingsområde er lek og vi har fokus på å gi barna gode opplevelser i trygge og sam-
tidig utfordrende omgivelser. Vi er mye ute og bruker tiden bevisst til lek, utforskning,  
opplevelser, læring og mestring med aktive voksne. 

Har du spørsmål eller ønsker om personlig omvisning, ta kontakt 
med daglig leder: Kari Anne Slåtta på telefon: 35 51 55 90/ 
413 32640 eller epost: skogtoppen@barnehage.no

Oppvekstområdet: Stridsklev/Hovet

Soleivegen 2, 3929 Porsgrunn
Telefon: 35 51 55 90

Våre barnehager
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Der barna er i fokus!

Rypevegen Barnehage
Rypevegen barnehage ligger på oppvekstområdet Brattås/Heistad. 
Barnehagen har 4 avdelinger og plass til 70 barn. Fordelt på alders-
gruppen 0-3 år og 3-6 år.

Barnehagen har store, lyse og fine lokaler, og ligger fint til i forhold til turer i skog og 
mark eller en rusletur til sjøen. 

Våre satsingsområder er sosial kompetanse med hovedvekt på lek og språk. Vi har stort 
fokus på medvirkning. Barna skal være med å påvirke innholdet i barnehagen, de skal 
bli sett, hørt og lyttet til.

Har du spørsmål eller ønsker om personlig omvisning, ta kontakt  
med daglig leder: Therese Gregersen på telefon: 35 55 01 90/ 
990 17 480 eller epost: rypevegen@barnehage.no

Oppvekstområdet: Heistad/Brattås/Brevik

Rypevegen 2, 3940 Porsgrunn
Telefon: 35 55 01 90

Våre barnehager
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Der barna er i fokus!

Saturnveien 54, 3942 Porsgrunn
Telefon: 35 51 15 53

Melkeveien Barnehage
Melkeveien barnehage ligger på oppvekstområdet Brattås/Heistad. 
Barnehagen har til sammen 80 hele plasser i alderen 0-6 år. Vi har 
to småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år og to avdelinger med 
barn fra 4-6 år.

Barnehagen har et stort og fint uteområde med grillhytte, bålplass og et terreng som gir ut-
fordringer for store og små. Vi har skogen, sjøen og byen som våre ukentlige turområder. 

Vårt satsningsområde er språk, tekst og kommunikasjon. Barnehagen skal legge til rette for 
et positivt og variert språkstimulerende miljø for alle barn. Om vi er ute eller inn arbeider vi 
aktivt for å ivareta barns nysgjerrighet og undring.

Har du spørsmål eller ønsker om personlig omvisning, ta kontakt 
med daglig leder: Annette B. Kløverød på telefon: 35 51 15 53/ 
948 71 609 eller epost: melkeveien@barnehage.no 

Oppvekstområde: Heistad/Brattås/Brevik 

Våre barnehager
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Der barna er i fokus!

Her søker du barnehageplass:
Gå inn på vår hjemmeside www.spireoggro.no for å søke barnehageplass. 
Søknadsfrist 1. mars for barnehageplass i Porsgrunn kommune.

I Spire & Gro barnehagene er vi opptatt av å gi et helhetlig 
og godt tilbud for lek, læring, omsorg og gode opplevelser.  
Vi er opptatt av kost og ernæring. Et sunt og variert kosthold 
i barneårene er viktig for vekst, utvikling og god læring. 

•	 Et	aktivt og engasjert personale.
•	Humor	og	glede	i	hverdagen.
•	Et	sted “der barna er i fokus”
•	Stor plass til lek, både ute og inne.
•	Trygt og sikkert lekemiljø.
•	Velutstyrte	barnehager.
•	 Fokus	på	sunn kost.

•	Full kost i alle barnehagene
•	Makspris, Kr. 2910,-
•	 Inntektsgradert	foreldrebetaling/
 søskenmoderasjon.
•	 Egne	småbarnsavdelinger.
•	Delte	plasser.
•	Gode åpningstider, 06.45 - 17.00.

Vi tilbyr:

Hva kan vi tilby?

Har du spørsmål om barnehageplass / søknad om plass, ta kontakt med 
daglig leder i Spire & Gro barnehagene Svein Rambekk på telefon: 950 28 775

Spire & Gro 
barnehagene

der barna er i fokus!

www.spireoggro.nowww.spireoggro.no
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Der barna er i fokus!

Åpen dag!
Lørdag 10. februar

Kl. 12.00 - 14.00

Kom å se hvordan vi 

har det i våre barnehager!

Saturnveien	54,	3942	Porsgrunn	/	Telefon:	950	28	775	/	
e-post:	firmapost@spireoggro.no	/	www.spireoggro.no

www.spireoggro.no
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