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Glimt fra livet i Andersrød



Barnehagen Andersrød er en privat barnehage og  holder til på Jeløya i 
Moss. Vi har plass til 52 barn fra 1 år og til skolestart.
Barnehagens åpningstid: (6.45) 7.15-17.00.
Vi holder stengt romjulen og påskens tre ”stille dager”, og 5 
planleggings - dager i året.

Vi har organisert barnehagen etter alder: (endres ved behov).
Margitstua: 1 og 2 åringene. (1 år: Ekornbarna, 2 år: Reveungene)
Rolfen: 2, 3 og 4 åringene. (2-3 år: Pinnsvin, 4 år: Grevlinger)
Siritunet : 5 åringene. (Skoleklubben).

Fotos i årsplanen:  En spesiell takk til Tina Dyrop og Bente Ruud Sollie.

Årsplan
Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som bygger på 
Barnehageloven og Rammeplanen for barnehager i Norge. Personalet 
har utarbeidet årsplanen i fellesskap.

Årsplanen brukes i det daglige arbeidet i barnehagen, og er 
utgangspunkt for å vurdere virksomheten vår og om vi når de oppsatte 
målene.

Vi ønsker også at dere foreldre skal bruke årsplanen aktivt.
Årsplanen vår er delt i to, en generell del og en kalenderdel.  I den 
generelle delen kan du lese om vår bakgrunn, og om sentrale 
elementer i barnehagen.

I alle planlagte aktiviteter  legger vi vekt på at det skal være lystbetont , 
lekende og tett knyttet opp mot barnas opplevelse. 

Rammeplan fastsatt 01. 08. 17 og vår pedagogiske profil 
Husmannspedagogikk, ligger til grunn for årsplanen. Disse går hånd i 
hånd.
Rammeplanen finnes på  www.regjeringen.no eller 
www.fylkesmannen.no. 
For mer utfyllende beskrivelse av vårt arbeid enn disse utvalgte 
punktene under, se generell del.

Våre kjerneverdier og arbeidsmåte: 
Ansvarlighet, glede og kjærlig omsorg.
Voksne er tilgjengelige, tilstedeværende og har tid til barna.
Barna gis mulighet til å delta i alle hverdagens gjøremål
De voksne er deltakende og leder og veileder barna og er aktive 
kunnskapsformidlere.
Voksne er årvåkne for og følger opp barnas interesser og drømmer.

Husmannspedagogikken – barnehagens pedagogiske grunnsyn:
Lek og livsmestring
Omsorg og nærhet
Relasjonsbygging
Tid- Tilgjengelighet og Tilstedeværelse
Likeverd
Bærekraftig utvikling
Kulturformidling
Barnehagen skal skape gode arenaer for lek og læring der barn i samspill 
med andre barn og voksne bygger gode relasjoner og opplever respekt 
og anerkjennelse, og der barna har en reell innflytelse i egen hverdag.
Barn skal oppleve voksne som er tilgjengelige, tilstedeværende og har tid 
til dem, og som stimulerer nysgjerrighet på ny kunnskap.
Barnehagen skal være et sted der hvert enkelt barn får utvikle seg 
optimalt ut fra egne forutsetninger.

Hva er Husmannspedagogikk?
Vår pedagogikk handler om et sunt samspill med seg selv, de 
menneskene vi har ansvar for og omgås, og naturen. Gjøre praktiske ting 
sammen og ta tid til at barna får være med, og å støtte hverandre. 

Det handler om å ta vare på, oppleve, lære, leke og skape i alle 
hverdagens muligheter og aktiviteter.

Det handler om at alle  er en del av fellesskapet, at den enkeltes innsats 
gjør en forskjell. At alle kan bidra og oppleve meningsfullhet.  At noen er 
glad for å se akkurat meg. At vi kan gi og ta imot omsorg.
Det handler om tid, tilstedeværelse og tilgjengelighet. De tre T`er!
(Boka vår: «Hverdagsmagi» beskriver teori og praksis.)

Husmannspedagogikk handler om alt vi foretar oss i løpet av en dag og 
kan benyttes både i barnehagen og eget hjem. 
Barn er glade i å hjelpe til og føle at de er viktige. Det handler om å 
inkludere barna og ha tålmodighet til å la barna gjøre ting selv. 
Inviter barna inn i det som uansett skal gjøres av dagligdagse gjøremål 
og la dem få følelsen av at dette er en hyggelig tid sammen med de 
voksne.  

I Husmannspedagogikken, med fokus på tid, tilgjengelighet og 
tilstedeværelse, kan det skapes rom og tid for de minste . Ved å møte 
barn på denne måten, vil behovet for tilknytning, trygghet og  nærhet bli 
ivaretatt på en god måte.

Dyra våre:  
Vi har minigriser og høner. Dyra er viktige for vårt miljø, og de går mye 
fritt omkring. Barna kan klappe, mate og stelle for dem. Dyra er et viktig 
bidrag til utvikling av empati, ansvarlighet og omsorg.

http://www.regjeringen.no/
http://www.fylkesmannen.no/


Livsmestring 
Livsmestring handler ikke  om noe som skal presteres. Det handler om å 
bidra til at barna utvikler robusthet og trygghet, gi støtte til barna i å takle 
motgang og å skape trygghet til å tørre å gjøre nye ting. Barnehagen har en 
viktig forebyggende rolle, og vi har fokus på både psykisk og fysisk helse. Vi 
arbeider aktivt og tett på i barnegruppa for å fremme vennskap, og for å 
forebygge krenkelser og mobbing. 
Vi søker en balanse i hverdagen der det skal være rom for både aktivitet og 
hvile. Vi snakker om og bearbeider følelser og har en anerkjennende 
holdning og respekt for ulike behov og uttrykk.

Relasjonsbygging
Relasjoner skapes i samspill med andre mennesker.
Barnehagen skal legge til rette for dette gjennom aktivt å delta i barnas liv og 
aktiviteter gjennom dagen. 
De ansatte skal ha tid, være tilgjengelige og tilstedeværende i barnas 
hverdag.
«Gode relasjoner fremmer ikke bare et positivt selvbilde og trivsel, men også 
læring. Det er derfor viktig at de voksne i barnehagen er flinke til å knytte 
relasjoner til barna, for relasjonene i barnehagen vil ha stor betydning også 
for relasjonskvaliteten i skolen» 
(May Britt Drugli – professor i pedagogikk)

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling, handler om at mennesker som lever i dag får dekket 
sine grunnleggende behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners 
mulighet til å dekke sine.
Omsorg for mennesker og natur – barna skal lære å ta vare på seg selv og 
naturen.
Barnehagen skal fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig 
samfunn.
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger kan få 
konsekvenser for framtiden.
Barnehagen skal styrke barnas evne til å tenke kritisk og å  handle etisk. 
De ansatte i barnehagen har et ansvar for å formidle dette og til gjennom 
ord og handling være gode og tydelige rollemodeller for hvordan vi i praksis 
kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Kulturformidling
Rammeplanens kapittel 9 sier at «Opplevelser med kunst og kultur i 
barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende 
arbeid». 

Som ansatte i barnehagen har vi påtatt oss et oppdrag som kulturformidlere. 
Andersrød barnehage baserer sitt arbeid med barna på 
«Husmannspedagogikken», der en helt naturlig del av arbeidet går ut på 
formidling av kultur både før og nå, gjennom husmannens oppgaver, gjennom 
litteratur, sang, dramatisering, dikt og regler og også skapende og kreativt 
arbeid og lek. Vi har et ansvar for  å være bevisst på hvordan vi kan inspirere 
barna i forhold til kultur og benytter mulighetene både i nærmiljøet og på turer 
ut av eget område. Kirker, bibliotek, musèer, kuntsgallerier og teater er 
eksempler på arenaer for dette.

Lek:
Lek er barnas viktigste aktivitet og er et mål i seg selv. Leken skal være 
lystbetont og foregå på barnets egne premisser der de kan oppdage verden 
rundt seg, bygge gode sosiale relasjoner og vennskap, tilegne seg kunnskap, 
utvikle språket og bidra til barnets egen dannelsesreise.
Leken skal bidra til utforskertrang og mestring.
Personalet skal legge til rette for at barna skal ha noen å leke med og være 
venner med, oppleve glede, mestring og utvikling i leken, vite hvordan de 
kommer inn i leken og hvordan leken opprettholdes.
Den voksne er engasjert og deltakende, støttende og observerende.



Satsningsområde for 2019-20: Kropp, bevegelse, mat og helse.
Gjennom arbeidet med dette fagområdet, vil vi at barna skal bli 
trygge på seg selv gjennom bevegelsesglede, sunt kosthold og 
gode holdninger.
Vi vet at riktig ernæring er viktig for fysisk og kognitiv utvikling. 
Ut fra de rammebetingelser vi har, gir vi barna situasjoner rundt 
mat og måltid der de kan være delaktige, og vi kan tilby god og 
næringsrik mat. Både forarbeid og selve måltidet er pedagogiske 
situasjoner der samspill, språk, begreper, selvstendighet og sosial 
kompetanse står sentralt. Å oppleve glede og trivsel rundt et 
måltid er viktig for utviklingen og grunnlag for gode vaner og 
handlingsmønstre.
Vi vet at det å være ute og bruke kroppen er et viktig grunnlag 
for utvikling og læring.  I skogen, på stranda og i hagen vår vil vi 
utnytte våre flotte omgivelser til lekebaserte aktiviteter der 
barna får utfordringer og mestringsglede.
Når barna beveger seg på ulike måter, utvikles også hjernen. 
Gjennom arbeidet med dette og med husmannspedagogikken 
som pedagogisk grunnsyn, har vi fokus på barnas fysiske, 
psykiske, kognitive og sosiale utvikling.   Dette er vårt 
utgangspunkt for barnas hverdag, både med tanke på 
organiserte aktiviteter, de daglige gjøremål og barnas uformelle 
og spontane lek.
Målene vi har for dette arbeidet vil være tilpasset barnets alder 
og utvikling.

Mål for mat og helse
Barna skal få støtte i å utvikle et 
godt forhold til matopplevelser, bli 
vant til å smake og lukte på mat som 

serveres i barnehagen, og å bli vant 
til ulike konsistenser og smaker, 
oppfordres til selvstendighet og 
utvikle bevissthet rundt det å være 
sulten og tørst.
Få en forståelse for hvilken mat og 
drikke kroppen trenger.
Personalet skal bidra til:
-et variert og sunt kosthold der 
barna er delaktige,  
-skape måltider der gode 
smaksopplevelser, samtaler og  god 
atmosfære står sentralt. 
-være gode støttespillere som er 
tilgjengelige og til stede.

Mål for kropp og bevegelse
- Skape variasjon, utfordringer, 

mestringsglede og fellesskap 
rundt  fysiske aktiviteter.
Personalet skal bidra til: 

- å legge til rette for at alle barn 
kan delta i aktiviteter på egne 
premisser. 

- at  barna opplever 
mestringsglede gjennom ulike 
fysiske utfordringer tilpasset 
hvert enkelt barns 
forutsetninger.



Høst- oktober og november 2019

Mat og helse
Forslag til metoder

- Barna er med i matlaging, skrelle, kutte osv.
- Snakke om kroppen vår og hva den trenger.
- Utforske navn, utseende, lukt, smak på 
grønnsaker og frukt .
- Vi sanker og bruker solsikkefrø og nøtter
- Vi rydder i kjøkkenhagen før vinteren. Luker 
og dekker til planter og blomster før vinteren
-Lærer om mat fra ulike land
-Forbereder høstfest

Fagområde: kropp, bevegelse, mat og helse
Andre relevante fagområder: 
Etikk, religion og filosofi
Kommunikasjon, språk og tekst
Antall, rom og form
Natur, miljø, teknikk

Kropp og bevegelse
Forslag til metoder

Ulike motoriske aktiviteter som f.eks
-Åle, krabbe
-Kaste, ta imot
-Balanse
-Berøringssans

Barna gjør erfaringer med dette både inne, 
ute og på tur i nærområdet.

Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse
Andre relevante fagområder:
Kommunikasjon, språk og tekst
Antall, rom og form 
Natur, miljø og teknologi

Aktuelle temaer:
Sanke, høste
Forandring i naturen
Konservere
Smake, lukte
Kroppen vår
Bærekraftig utvikling
FN`s barnekonvensjon
Høstfest
Dele med andre

FN-dagen



Oktober 2019

uke man tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

40 30 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24

Vi markerer FN-
dagen

25 26 27

44 28 29 30 31





November 2019

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

44 1 2 3

45 4 5 6 7 8 9
Kasper 2 år!

10

46 11
Planleggingsdag 
Bhg stengt

12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22
Sverre 4 år!

23 24

48 25 26
Lykke Louise 4 år!

27 28 29
Adventssamling

30 1.des



Vinter- desember 2019, januar og februar 2020

Mat og helse
Forslag til metoder

- Vi baker Lussekatter
- Vi baker til jul
- Vi baker til hverdags
- Vi lager julemat
- Bevissthet rundt naturens gang og

vekster 
Nå kan ingenting sankes, hvorfor 
det?

- Vi lager fuglemat
- Vi fortsetter å jobbe med måltidet

Fagområde: Kunst, kultur, kreativitet
Andre relevante fagområder:
Antall, rom og form
Etikk, religion, filosofi
Natur, miljø og teknologi
Kropp, bevegelse, mat og helse

Kropp og bevegelse
Forslag til metoder

Ulike motoriske aktiviteter som:

-Klatre. 
Bevege seg i ulendt terreng, 
erfare bevegelse med ulikt underlag

-Tilpasset kraft og øye-fot koordinasjon. 
Kaste  ball, kaste på blink, orientering i 
ulikt terreng, hinderløype, ski og aking

-Muskel-og leddsans.
Beherske daglige aktiviteter, påkledning,  
tradisjonelle regel-leker, hinderløyper, 
balansere

-Synssans.  
Spille spill, tegne, lese, klippe, let-
og finn-bøker.

Fagområde: kropp, bevegelse, mat og 
helse
Andre relevante fagområder: 
Kommunikasjon, språk og tekst
Natur, miljø og teknologi

Grunnleggende begreper
Aktuelle temaer

Advent
Juletradisjoner og Juleforberedelser
Kreativitet og estetikk
Mål og vekt
Måltid
Fuglene

Forslag til litteratur 
-Legenden om St. Nikolas fra Patara
som ble den første julenissen

Legenden om Lucia som kom med lys 
i den kalde vinternatten

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.unitedblogger.no/imageserver/103/lussekatter.jpg&imgrefurl=https://www.vegetarbloggen.no/2011/12/12/lussekatter/&docid=trNuoPyLbFpJwM&tbnid=sEHb_gvNBhJnYM:&vet=10ahUKEwiokMS9tI7iAhXJwqYKHVrLBpMQMwhLKA0wDQ..i&w=1000&h=669&bih=747&biw=1536&q=lussekatter&ved=0ahUKEwiokMS9tI7iAhXJwqYKHVrLBpMQMwhLKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


Desember 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

49 2 3 4 5
Julebord for
barna

6
Adventssamling
St. Nikolasdagen

7 8

50 9 10 11 12 13
Selma 1 år!
Adventssamling
Luciafeiring 
Kl. 1600

14 15
Lykke 4 år!

51 16 17 18 19
Sara Elvine 5 år!
Nissefest i 
barnehagen

20
Adventssamling

21 22

52 23
Siste dag før jul.

24
Barnehagen 
stengt

25
Barnehagen 
stengt

26
Barnehagen 
stengt

27
Barnehagen 
stengt

28 29

1 30 31
Barnehagen 
stengt
Sverre 4 år!

Vi legger til rette for en 
rolig førjulstid, der vi 
vektlegger tradisjoner, 
innsikt i julebudskapet, 
fellesskap, glede og 
hyggelige julesamlinger.



Karneval



Januar 2020

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

1 1 2
Planleggingsdag
Barnehagen 
stengt

3
Barnehagen 
åpner etter 
juleferien

4 5

2 6
Pil 3 år!

7 8 9 10 11
Helene 6 år!

12

3 13 14 15 16 17
Aktivitetsdag

18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29
Sigrid 6 år!

30
Elea 2 år!

31 1.februar 2.februar





Februar 2020

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

6 3 4 5 6

Vi markerer 
samenes 
nasjonaldag!

7 8 9
Ylva 2 år!

7 10
Nicolai 5 år!

11 12
Adrian 4 år!

13 14 15
Helene 3 år!

16

8 17 18 19
Emil Aleksander 6 
år!

20 21
Vi baker 
fastelavnsboller

22 23
Fastelavns-
søndag

9 24 25
Karneval

26 27 28 29



Vår- mars, april og mai 2020

Kropp og bevegelse

Forslag til metoder
-Rulle/snurre
-Romorientering. 
Lek i naturen, orientere seg i terrenget, lek i 
blinde.

-Øye-hånd koordinasjon. 
Spisetrening(for de minste), finmotoriske 

aktiviteter, klippe, tegne,
male

-Rytme. 
Marsjere, danse, holde takten

Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse
Andre relevante fagområder: Kunst, kultur og 
kreativitet
Natur, miljø og teknologi

Mat og helse

Forslag til metoder
Husmannspedagogikk: Våronn-seremoni. 
Vi jobber i grønnsakshagen, forbereder,
sår og planter.
Sanke spiselige ville planter
Vi lager mat ute og på tur. 
Smaksleker
Borddekking

Fagområde: Natur, miljø og teknologi
Andre relevante fagområder
Kommunikasjon, språk og tekst
Antall, rom og form
Kropp, bevegelse, mat og helse

Aktuelle temaer:
-Våronn
-Forberedelser
-Så og plante
-Samarbeid
-Ansvar
-Maten vi spiser
17.-mai
Tradisjonsleker



Mars 2020

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

9 1

10 2 3 4 5 6 7 8

11 9 10 11 12
Emilie 2 år!

13 14 15

12 16 17 18
Anton 4 år!

Bjørn Johannes 
5 år!

19 20 21 22

13 23/30 24/31 25 26
Mie Cornelia 
4 år!

27 28 29





April 2020

uke man tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

14 1 2 3 4 5
Palmesøn-
dag

15 6
Barnehagen 
stengt

7
Barnehagen 
stengt

8
Barnehagen 
stengt

9
Skjærtorsdag

10
Langfredag

11
Påskeaften

12
1.påskedag
Oda 5 år!

16 13
2.påskedag
Barnehagen 
stengt

14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24
Julia Esther 4 år!

25 26

18 27 28 29
Dugnad Rolfen

30
Off. åpning av 
våronn

Vi feirer påske der 
vi vektlegger 

tradisjoner, innsikt 
i påskebudskapet, 

fellesskap og glede.





Mai 2020

uke mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

18 1 2 3

19 4 5
Martin 5 år!

6 7
Planleggingsdag
Bhg.stengt!

8
Jürgis 6 år!

9 10

20 11 12 13 14 15
Barnehagens
17.-maifeiring 
kl. 12.00

16 17

Norges 
nasjonaldag!

21 18 19 20 21
Kr.Himmelf.dag
Barnehagen 
stengt

22
Planleggingsdag
Bhg stengt

23 24

22 25 26 27 28 29 30
Pinseaften

31
Sofie 2 år!
1.Pinsedag

17.mai:

Norges fødselsdag.

Vi snakker om hvorfor 

vi feirer dagen, synger 

17. mai-sanger og går 

i tog 15.mai. 



Mat og helse

Forslag til metoder
Bruke i matlaging det sommeren har å by 
på.
Lage mat ute og på tur
Høste bær som kan syltes og konserveres
Høste epler og lage syltetøy, eplekaker, 
epletrykk
Fagområde: kropp, bevegelse, mat og 
helse
Andre relevante fagområder:
Kommunikasjon, språk og tekst
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form

Kropp og bevegelse

Forslag til metoder:
-Sparke. Sparke fotball
-Hoppe. Hoppeleker, bruke naturen rundt 
oss til å finne «hoppeutfordringer». 
Hoppe fra huskene, hoppe over 
tømmerstokker, over bekker, ned fra et 
tre
-Reaksjon. Kaste og ta imot. Tradisjonslek 
som «Rødt Lys», «Høl i Hatten»
-Hørselssans. Hviskeleken, lytte til og 
gjette på lyder i naturen.
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og 
helse
Andre relevante fagområder:
Kunst, kultur og kreativitet
Kommunikasjon, språk og tekst
Natur, miljø og teknologiAktuelle temaer:

Naturen rundt oss
Matlaging ute
Hvorfor kan vi ikke brenne bål om 
sommeren?
Hva kan vi høste i hagen vår nå?
Hvor langt har grønnsakene våre 
kommet?
Kortreist mat

Sommer- juni, juli og august 2020



Juni 2020

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

23 1
2.Pinsedag
Barnehagen 
stengt!

2 3 4 5 6 7

24 8 9 10
Informasjons-
Møte for nye 
foreldre.

11
Lauritz 3 år!
Sommerfest for 
alle.

12
Siritun-barna 
deltar på Barnas 
Kulturfest  

13
Mia 6 år!

14

25 15 16 19
Ivar 3 år!

20
Adelia 6 år!
Overnatting for 
barna på Siritunet.

21 22
Jesper 4 år!

23
Paulius 4 år!

26 24

St.Hans-dagen

5 26
Nikolay 2 år!

27
Othilie 6 år!

28 29 30





Juli 2020

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

27 1 2 3
Isabel 4 år!

4 5
Mats 5 år!

Amelija 3 år!

28 6 7 8 9
Emil Ferdinand 6 år!

10 11 12

29 13 Barnehagen 

stengt uke 29, 
30, 31

14 15 16 17
Viktor Matheo
2 år! 

18 19

30 20 Barnehagen 

stengt uke 29, 
30, 31

21 22 23 24 25 26

31 27 Adam 5 år!

Barnehagen   
stengt uke 29, 
30, 31

28 29 30 31





August 2020

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

31 1
Jonas 3 år

2

32 3 4 5 6 7
Jasmine 4 år!

8 9

33 10 11
Lilly Andrea 6 år!

12 13
Holger 5 år!

14
Planleggingsdag
Bhg stengt

15 16

34 17
Første dag nytt 
barnehageår!

18
Celine 6 år!

19 20 21 22 23
Elias 3 år!

35 24/31 25 26 27 28 29 30



Høst- september 2020
Det er høst og mange barn er nye i barnehagen, og mange barn har 
byttet avdeling.
I denne perioden er  fokuset på tilknytning, vennskap, relasjoner, 
trygghet og nærhet.
Alle skal føle seg velkomne og inkludert.
I hagen er det mye som skal gjøres etter sommeren og både barn og 
voksne er sammen om gjøremål. På denne måten utvikles og bygges 
det gode relasjoner mellom barna og de voksne. Det er spennende 
å se hva som har vokst fram i grønnsakshagen og hva som vi må 
vente med å høste. 
Dyra skal også i varetas og stelles med så det er mye å gjøre seg 
kjent med. 
Det viktigste er at de ansatte er tilgjengelige, til stede og har tid til 
barna. 
Det tre T`er!
En god start på høsten legger hele grunnlaget for trivsel og trygghet 
i barnehagehverdagen.



September 2020

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

36 1 2 3
Dugnad på
Siritunet og 
Margitstua

4 5 6

37 7 8 9 10 11 12 13

38 14 15
Nicoline 3 år!

16
Abel 6 år!

17 18
Scott 5 år!

Sverre 2 år!

19 20

39 21 22 23 24 25 26 27

40 28 29 30
Foreldremøte 
kl. 18.00



Personalet

Daniel Pedersen Cook 
Lærling

Kjersti Feilberg Jacobsen
Daglig leder

Ellen Margrethe Nordang
Eier

Tina Dyrop
Fagarbeider
Permisjon

Turid Christoffersen
Barneveileder
Langtidssykemeldt

Mariann Ørmen Økland
Pedagogisk leder

Kari-Anne Sandvik 
Hansen                        
Barnehagelærer

Gina Christine Sollie 
Ramleth
Barneveileder

Linn Christoffersen 
Barneveileder

Marina Perez Nielsen 
Barneveileder 

Tonje Helene Olsen
Pedagogisk leder

Anne Berit Løvmo
Barnehagelærer

Charlotte Harridsleff
BarneveilederKristin Grøtan Laumann

Barneveilder

Anita Marie Walstad
barnehagelærer

Line Selfors
Barne- og 
ungdomsarbeider

Bente Ruud Sollie
Pedagogisk leder


