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Tips TB om små og store
saker som gleder og
engasjerer.

Tønsbergs Blad

Send tekst og bilder på e-post til:

redaksjonen@tb.no

I denne gymsalen er det full rulle hver torsdag

– Ukas høydepunkt
I gymsalen til Bjerkely
skole i Undrumsdal er
det fult av barn og
foreldre hver torsdag.
Therese Gruber har
dratt i gang den populære åpne barnehagen. Nå håper hun
barnehagen får fortsette til høsten.
Benedicte Hamnes
bjh@tb.no

Da Gruber kom tilbake til Norge
etter å ha bodd flere år i utlandet, fikk ikke hennes to jenter
på fire og fem år barnehageplass med det første. Og å finne
nye lekekamerater på lekeplasser og i nabolaget ble vanskelig
da det ikke var barn der på dagtid.
Etter å selv hatt jentene sine i
åpen barnehage i nærområdet
da de kom flyttende, ble det tydelig for Gruber, da tredjemann
kom til verden, at det var behov
for åpne barnehager i distriktet
også.
Dermed ble ideen om åpen
barnehage til, og Gruber, som
er lærer, åpnet Bjerkely åpen
barnehage like før koronaen slo
til i 2020.
– Jeg tok kontakt med Bjerkely skole, og spurte om jeg kunne låne gymsalen deres. Dermed ble barnehagen til på frivillig basis.

Brennende engasjement
Gruber forteller at helsestasjonen på Revetal heier veldig på
tilbudet, da dette har vært savnet i distriktet. De har vært
med på å formilde budskapet
om barnehagen til andre mødre
og fedre.
– Jeg brenner veldig for dette.
Det er mange som har behov for
et tilbud om åpen barnehage.
Det kan være fordi de venter på
barnehageplass, at de er tilflyttere, utenlandske som kommer
til landet, fosterbarn eller barn
som ikke finner sin plass i vanlig barnehage og trenger litt
mer tid før de starter, forteller
Gruber.

Håper å kunne fortsette
Under pandemien var det variasjoner i åpningstiden grunnet

POPULÆRT: Den åpne barnehagen i Undrumsdal er et populært tilbud. Hver torsdag er mellom 10 og 20 barn innom med sine foreldre. Fra
venstre: Ina Maria Aasheim og sønnen Aron Emilian, Charlotte og datteren Julia, Ingerid Rodskier Lenes og datteren Siril, Jeanett Myrvold og
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sønnen Oliver og Rebecca Holder med sønnen Linus. 
restriksjoner, men nå når verden er tilbake til normalen er
det mellom 10 og 20 barn innom barnehagen hver torsdag.
Håpet er å kunne fortsette tilbudet i Undrumsdal, slik at
åpen barnehage ikke bare finnes i Tønsberg by, men også i
distriktene.
– Jeg håper på å få til et godt
samarbeid med den åpne barnehagen i Tønsberg sentrum,
slik at vi kan utfylle hverandre.
Også er det et håp om at vi kan
ha dette tilbudet til høsten
også.

– Ukas høydepunkt
I barnehagen denne torsdagen
er tre barn og mødrene deres på
plass allerede like etter åpningstid, og i løpet av den timen
Tønsbergs Blad er på besøk,
kommer det stadig nye barn og
foreldre.
– Vi har gått her i fem måneder. Siden Aron Emilian (16 md.)
er født i desember har ikke vi

barnehageplass før til høsten,
forteller mamma Ina Maria Aasheim (30).
Hun roser tilbudet og forteller
at det er fint å ha en fast ting å gå
til én gang i uken, både for Aron
Emilian, men også for mamma.
– Det er fint for oss begge å
komme ut av huset, og her får
han møte andre barn på sin alder. Jeg opplever at han har
blitt mer fri og tryggere etter at
vi begynte her. Og for meg er
det veldig fint å treffe andre
voksne.
Charlotte Lyngaas (29) og datteren Julia (15 md.) slutter seg til
det Ina Maria sier. De er også
blant dem som venter på barnehageplass.
– Det er viktig for Julia og meg
å være sosiale, og åpen barnehage gjør at vi kommer oss ut og
møter andre en dag i uken. Dette er ukas høydepunkt for oss
begge. Og så er det godt for mor
å ta en kaffekopp med andre
voksne, ler hun.

Rebecca Holder (27) og sønnen Linus (16 md.) venter også
på barnehageplass, og kjører fra
Eik for å gå i barnehagen hver
torsdag.
– For oss som er uten barnehageplass betyr slike tilbud som
dette veldig mye. Både for mor
og barn er dette helt topp. Vi fikk
vite om dette tilbudet via en bekjent, og har gått her siden, sier
hun.

Økonomisk støtte
Da Gruber startet åpen barnehage for litt over to år siden
gjorde hun det på et frivillig initiativ. Nå håper hun og styret i
barnehagen på å få økonomisk
støtte fra Tønsberg kommune.
For enn så lenge er det DELK
Bjerkely Kirke som betaler for
Gruber i et halvt års ansettelse,
slik at tilbudet kan fortsette
hver torsdag fram til sommeren.
Ole Døvik, som er styreleder i
Bjerkely åpne barnehage, for-

teller at det i fjor høst ble søkt
om tilskudd til barnehagen,
men posisjonen ble ikke enige.
Dermed er håpet nå at søknaden vil bli behandlet i det reviderte budsjettet i månedsskifte
april-mai.
– Kommunen har slagordet
«Der barn ler», og da er det også
viktig å huske på de barna som
ikke har fått barnehageplass.
Derfor håper vi at kommunen
kan bidra med støtte slik at dette tilbudet kan fortsette til høsten, sier Døvik.
Han forklarer videre om viktigheten med et slikt tilbud,
både for foreldre og barn.
– I dag er det en del som ikke
har barnehageplass og foreldre
har lange permisjoner, da er
arenaer som dette et fint sted
både for foreldre og barn. Barn
møter andre barn, og foreldre
får muligheten til å bli kjent,
dele kunnskap og informasjon
med hverandre. Det blir en viktig møteplass, sier han.

