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August – September 2021          Fagdag – barnehagen stengt 16.08.21 
 
Tema: Tilvenning, høst, vennskap, brannvern, sansene våre, trafikksikkerhet.  
Natur: Mat på bål, innhøsting og sanking. 
 
I denne perioden er det tilvenningstid i barnehagen. Som studentbarnehage har vi større utskiftning av barn enn andre barnehager, og bruker derfor ekstra lang tid 
på tilvenningen om høsten. Ved å investere godt i denne perioden, får vi det igjen utover vinteren med trygge og fornøyde barn.  
I uke 36 er det en nasjonal kampanje mot mobbing. Vi har et ekstra fokus på vennskap og forebygging av mobbing denne uken. 
 
Målsetting: 
 Vi ønsker at barna skal bli kjent med dagsrytmen og barnehagens rutiner,  

samt barnehagens fysiske miljø – både inne og ute. 
 Vi ønsker at barna skal bli kjent med hverandre og med oss voksne, og dermed utvikle trivsel og tilhørighet. 
 Vi ønsker at barna skal bli kjent med årstidens skiftninger. 
 Vi ønsker å lære barna om brannvern - hvordan vi kan forebygge brann.  
 Vi ønsker å lære barn og voksne hva vi skal gjøre dersom det begynner å brenne. 
 Vi ønsker å lære barna om trafikkregler når man ferdes ute i trafikken 
 Vi ønsker å lære barna om bruk av sansene sine i trafikken 
 Vi ønsker at barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid 

 
Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
 Leke sammen inne og ute, samspill med hverandre – være en god lekekamerat. 
 Synge navnesanger, klappe navn, lære enkle rim og regler. 
 Bli kjent med ulike naturmaterialer. 
 Prøve ut barnehagens leker og aktivitetsmuligheter inne og ute.  
 I forbindelse med henting av barna i barnehagen lager vi en «Bli-kjent-markering» for alle barn, foreldre og ansatte.  
 Lage høstbilde eller høstdekorasjon. Om det er mulig høster vi av naturen; bær, potet, gulrot osv. 
 Brannøvelse. Tidspunkt for øvelsen meldes på forhånd. 
 Vi bruker Brannbamsen Bjørnis i brannopplæringen.  
 Dra på små turer i nærmiljøet, dette gir felles opplevelser og knytter gruppene sammen. 
 Sangleker som “Bro, bro, brille”, “sisten” og “Bjørnen sover” 
 Spise lunsj ute – i skogen, gamma, grillstua eller lavvoen 
 Kick off – vennskapsuke 
 Sanke inn fra barnehagens grønnsakshage, og tilberede måltid. 
 Gå på bærtur. Lage saft og syltetøy. 
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Oktober 2021            
       
 
Tema: Tilvenning, Verdensdagen for psykisk helse, FN-dagen, «Hjertesamling», tema: Glede.     Fagdag – barnehagen stengt 08.10.21 
Natur: Matematiske fenomener i naturen, Høst. 
 
Målsetting: 
 Vi ønsker at barna skal bli kjent med dagsrytmen og barnehagens rutiner,  

samt barnehagens fysiske miljø – både inne og ute. 
 Vi ønsker at barna skal bli kjent med hverandre og med oss voksne, og dermed utvikle trivsel og tilhørighet. 
 Vi ønsker at barna skal bli kjent med årstidens skiftninger. 
 Vi vil skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse. 
 Vi vil at barna skal oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger 
 Vi vil at barna skal utvikle forståelse for matematiske begreper i naturen. 
 Vi ønsker at barna skal bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse. 
 

Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
 
 Leke sammen inne og ute, samspill med hverandre – være en god lekekamerat. 
 Synge navnesanger, klappe navn, lære enkle rim og regler. 
 Bli kjent med ulike naturmaterialer. 
 Prøve ut barnehagens leker og aktivitetsmuligheter inne og ute.       
 Spise lunsj ute – i skogen, gamma, grillstua eller lavvoen 
 Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres på den 10. 

oktober.  
 Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. 
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November 2021               
                                                                                                                                       

Avklare med foresatte hvilke skoler barna skal begynne på      
NB: Foreldrene til førskolebarna må fylle ut skjema om skolevalg, og levere inn til styrer. Pedagogiske ledere deler ut skjema til foreldre. 

         
Tema: foreldresamtaler, «Hjertesamling», tema: Hemmeligheter. 
Natur: Mørketid, overgang høst til vinter. 
 
 
Målsetting: 
 Barna skal få noe kunnskap om mørketid og tradisjoner, samt få gode mørketidsopplevelser. 
 Basene gjennomfører foreldresamtaler i løpet av måneden. 
 Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. 

 
Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
 
 Forberede mørketidsfest ved å male på glass. 
 Arrangere mørketidsfest for barn, foreldre og ansatte. Vi serverer gløgg og pepperkaker i skogen bak barnehagen. 
 Bruke gymsalen nede på campus etter avtale med UiT. 
 Øve på sangen «Vi tenner våre lykter når det mørkner» 
 Snakke om og iaktta det som skjer ute i mørketida. Hva kan vi se på himmelen? Hvor er sola blitt av? 
 Bearbeide observasjonene gjennom å lage bilder. Forslag til ulike teknikker: Tegning, maling, kullstift, silkepapir. 
 Leke med lommelykter, fokusere på mørkt/lyst. 
 Lage mørketidsbilder ved bruk av ulike teknikker. 
 Delta med noen barn på lysmarkering for Altabarnehagene på sentrum. 
 Oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover. 
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Desember 2021    Barnehagen stengt 16.12.21-17.12.21 pga. fagdager 

                         I romjulen er barnehagen stengt.  
             Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt 

Tema: Advent og jul, «Hjertesamling», tema: Hemmeligheter.  
Natur: Adventspynting i skogen, utekino.    
                                                                                                                   
                                                                                                                             
Målsettinger: 
 Vi ønsker at førjulstiden i barnehagen skal være preget av ro, glede, undring og forventning. 
 Barna skal få erfaring med juleskikker og tradisjoner, både verdslige og religiøse. 
 Barna skal bli kjent med julesanger og julefortellinger. 
 Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. 

 
Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
           
 Sang og samtale, lytte til julemusikk. 
 Adventskalender (med opplevelse eller symbol). 
 Tenne adventslys. 
 Pynte basene med julepynt. 
 Få mulighet til å lage en julegave til foreldrene. 
 Nissefest for barna ute i skogen – grøt og besøk av julenissen. 
 Adventssamlinger med fokus på julebudskapet og ventetiden. Kan ha ulikt innhold og varierende hyppighet. 
 De voksne tilrettelegger med ulikt formingsmateriell slik at barna får lage litt julepynt. 
 Kirkebesøk for de eldste barna. 
 Førskolegruppa øver på Luciasangen og går i Luciatog i barnehagen. 
 Vi leser juletekster og historier. 
 Ser i billedbøker med temaet jul og samtaler om det 
 De voksne legger til rette for et juleverksted med ulike formingsaktiviteter 

 
Husk: 1. desember bør alle bytte batteri i røykvarslerne sine!  (Landsomfattende kampanje) 
 
 Styrer sender en kort beskrivelse til mottakerskole over gruppen barn som skal begynne der. 
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Januar 2022 
                   

Oppstart etter juleferien Mandag 3.januar – Godt nyttår! 
 
For skolestartere: Innskrivning ved grunnskolene i Alta 
starter ofte denne måneden. Følg med på skolenes 
hjemmeside og se etter annonse i Altaposten. 

Tema: Snart Samefolkets dag, «Hjertesamling». Tema: Kroppen. 
Natur: Sola vender tilbake, vinteren i Finnmark, eksperimentere med snø og is. 
 
 
Målsettinger: 
 Barna skal få erfaring med hva som skjer utover i Januar etter hvert som lyset kommer tilbake. 
 Vi ønsker at barna skal få oppleve gleden over at sola snart titter fram igjen. 
 Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. 

 
Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder:  
 
 Synge solsanger. 
 Lage solpynt og pynte basene. 
 Solfest for barna i slutten av januar. Innhold tilpasses barnas alder og forutsetninger. 
 Felles sangsamling. Tema: Solsanger. 
 På slutten av måneden begynner vi å jobbe med samisk kultur. Vi starter forberedelser av  

Samefolkets dag (se februar). 
 Lytte til samisk musikk og joik. 
 Få se på- og prøve kofter og skaller. Leke med samiske leker. 
 Booke gymsalen ved UiT hvis mye kaldt vær, for fysisk utfoldelse. 
 Iaktta forandringer ute, tidligere lyst om morgenen og litt lengre lyst for hver dag som går. 
 Være ute når temperaturen tillater det. Prøver i alle fall å være en tur ute hver dag. Leke i snøen, ake og gå på ski. 
 Farge og fryse vann så det blir til is.  
 Gi barna opplevelser med snø og is, eksperimentere. 
 Kino for førskolebarna. 

 
 
Førskolebarn: Husk innskrivning ved skolen du skal begynne på. Foresatte er ansvarlig for dette. 
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Februar 2022  Fredag 18.03.22 Frist for innlevering av 
behovsundersøkelse på mykid før påsken. 

Felles kampanje mot hodelus denne måned. 
Tema: Samisk språk og kultur, «Hjertesamling», tema: Kroppen 
Natur: Snø og is                  
 
Målsettinger: 
 Vi ønsker at de samiske barna skal oppleve stolthet over sin tilhørighet ved å markere samefolkets dag i barnehagen. 
 Vi vil at barna skal lære noe om hva som kjennetegner samisk kultur og samiske tradisjoner. 
 Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. 

 
Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
 Lytte til joik, samisk musikk. 
 Få se på- og prøve kofter og skaller. Leke med samiske leker. 
 Markere Samefolkets dag den 6.februar – med lassokasting, bidos, joik mm. 
 Fargelegge eller male det samiske flagget. 
 Gi barna opplevelser med snø og is, eksperimentere. 
 Farge og fryse vann så det blir til is.  
 Se i samiske bøker. 
 Spise lunsj i lavvoen. 
 Lære en samisk sang, ha felles sangsamling.  

 
Storteamet: 
 Lære betydningen av begreper som lasso, kofte, lavvo, komse, doudji, bidos, reinsdyr, skaller. 
 Besøke ishotellet, hente inspirasjon. 

 
Førskolegruppa:  
 Besøker utelekeplassen ved Komsa skole i slutten av måneden. 
 Hundekjøring i Lampemyra 

 
Annet: Felles kampanje mot HODELUS i uke 10. Vi oppfordrer alle foreldre til å sjekke barna for hodelus. Bruk lusekam i tørt hår. 
 Behovsundersøkelse for den stille uke frist Fredag 18.03.22 
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Mars 2022                     
 

Tema: Barnehagedagen, Borealis vinterfestival, påske, «Hjertesamling», tema: Berøring. 
Natur: Vinteraktivitetsdag, Borealis vinterfestival, hundekjøring. 
 
Målsettinger: 
 Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser ute, slik at uteleken oppleves som lystbetont. 
 Vi markerer barnehagedagen som er i Mars. 

 
Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
 Mye utelek – forme i snøen, lage snømenn og snøhule. 
 Vinterfestival i anledning Borealis festivalen, med åpningsseremoni, ski og akedag, og avslutningsseremoni. 
 Barnas hundeløp. Vi arrangerer eget hundeløp der barna får mulighet til å kjøre med hund og slede. 
 Barnehagedagen 2021. Landsomfattende markering som markeres i midten av mars. Tema og dato: ikke bestemt enda. 
 Følge med på hva som skjer på sentrum under Borealis uken. Delta utfra barnas forutsetninger. 
 Vi øver på å synge påskesanger.  

 
Storteamet: 
 Lage skiløype rundt barnehagen. Dette fremmer skiglede. 
 Spise lunsj i grillstua, gamma og lavvoen. 

Lilleteamet:  
 Vi legger til rette for de første erfaringene med ski på bena. Oppfordrer foreldre til å ta med ski om barnet har. 

 
Førskolegruppa: 
 Pedagogisk leder gjennomfører foreldresamtaler med førskolebarna. Styrer sender overgangsskjema og TRAS til skolene innen utgangen av mars måned. 
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April 2022 
11.04.22 og 12.04.22 er barnehagen åpen etter 
behov. 
13.04.22 er barnehagen stengt! 

      
Tema: Påske, påskeferie, foreldresamtaler i april/mai, «Hjertesamling», tema: Berøring.   
Natur: Vinter går over til vår, isfisketur. 
 
Målsettinger: 
 Vi ønsker å gi barna gode opplevelser ute nå som vinteren begynner å slippe taket. 
 Vi ønsker å gi barna på storteamet erfaring med isfiske og ferskvannsfisk. 
 Barna skal få lære noe om påsken og påsketradisjoner ut fra deres alder og forutsetninger.  

 
Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
Alle: 
 Være mye ute. 
 Vi synger påskesanger. Alle barna lager hver sin påskepynt som de tar med hjem før ferien 
 Påskesangsamling i glassgården 
 Se etter vårtegn når vi er ute (snøsmelting, trekkfugler, dagene er «lengre»). 
 Plante blomster, lage demninger og dreneringer på utsiden av barnehagen. La barna få hjelpe de voksne med å drenere bort vann. 
 Barna får hjelpe de voksne med å rydde bort vinterleker og vinterutstyr når tiden er inne. 
 Se på plansje og lære litt om ferskvannsfiskene ørret og røye. 

 
Storteamet: 
 Lære begreper som isborr, isfiskestang (pilkestikke) og agn. 
 Dra på isfisketur.  
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Mai 2022 
 
Tema: Landet vårt - 17.mai, Mai-fest, foreldresamtaler. 
Natur: Vår, Rusken aksjon  SU-representanter ansvar for å bringe fanen til 17-mai toget. Mer 

info kommer. 
   Barnehagen er stengt 16.05.22 pga. fagdag. 
 
 
Målsettinger: 
 Vi ønsker at de eldste barna skal få noe kunnskap om nasjonaldagen. 
 Vi ønsker å lære barna at søppel ikke hører hjemme i naturen. 
 Barna skal få erfaring med at det begynner å spire og gro i naturen. 
 Vi markerer id 

 
Forslag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
 
 Synge vårsanger. 
 Lete etter vårtegn i naturen – knopper på trærne, spiring, insekter og nytt liv. 
 Fargelegge det norske flagget. 
 Rusken aksjon – plukke søppel utenfor barnehagen. 
 Synge nasjonalsangen og 17.maisang for de små. 
 Markering av Mai-festen 
 Vi har et ekstra fokus på å rydde etter oss, etter lek ute og inne, samt etter måltid 

 
Førskolegruppa: 
 Lære innhold i begreper som Kongehuset, 17.maitog, fane, korps og bunad/festdrakt/kofte. For eksempel lage veggavis. 
 Drar på skolebesøk i løpet av måneden.  

 
 
Siste måned med faste aktiviteter og systematisk observasjon. 
 
Foreldre: Hvis dere har innspill til neste åres barnehagerute, må de rettes til SU-representantene før vårens SU-møte (avholdes i slutten av juni) 
 
Overgang barnehage-skole: Lærer og pedagogisk leder har møte vedrørende enkeltbarn. Gjennomgang av overgangsskjema, TRAS skjema og andre aktuelle 
opplysninger. Lærere fra noen av skolene kommer på barnehagebesøk for å treffe nye elever. 
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Juni 2022 
Barnehagen er stengt 23.06.22 og 24.06.22 pga. fagdager 
                           
      

Tema: Brannvern og brannøvelse, avslutning for førskolebarna, trafikksikkerhet, tilvenning til storteam, sommer og ferietid. 
Natur: Fjæratur, topptur, gjenbruk, miljøuka, sommer. 
 
I denne perioden starter ferieavviklingen både for personalet og barna. Etter temaet om brannvern er vi ferdig med alt temaarbeid for i år. Vi drar på besøk til 
storteamet med de barna som skal flytte over til høsten. 
I denne perioden kommer teamene til å samarbeide med hverandre, og vi bruker kun det arealet som er nødvendig (for eksempel bare en/to baser). Det vil bli 
foretatt rundvask av barnehagen og bygget vil preges av dette. For at personalet skal få avviklet sin ferie i ferieperioden, må vi regne med å ta inn noen vikarer i 
tillegg til de faste ansatte.  
 
NB: Husk at behovsundersøkelsen angående barnets sommerferie som dere har levert inn er bindende! 
 
Målsettinger: 
 Vi ønsker å repetere temaet brannvern der vi lærer barna hvordan vi kan forebygge brann. 
 Vi ønsker å lære barn og voksne hva vi skal gjøre dersom det skulle bli brann - evakueringsøvelse.  
 Vi ønsker å gjøre litt stas på avgangsbarna før de slutter i barnehagen. 
 Vi ønsker å lære barna om trafikkregler når man ferdes ute i trafikken 
 Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling. 
 

Forlag til aktiviteter og arbeidsmetoder: 
 Brannøvelse – uanmeldt denne gangen. 
 Vi er mye ute. Lære om brannvern gjennom pedagogiske opplegg der vi bruker brannbamsen Bjørnis. Ulike tema og aktiviteter. 
 Ute: Hoppe paradis, hoppe tau, tegne med kritt, holde på med sangleker 
 Tur til fjæra for de som skal over på storbase, sammen med storbasene. 
 Topptur i regi av tretoppers, alta kommune. 
 Spise lunsj ute og drar på turer ut av barnehagen. 
 Vi inviterer alle foreldre/ foresatte til foreldrearrangement. Vi tilpasser innhold ifht barnehagens satsningsområde.   

Som oftest arrangerer vi ute. 
 
Førskolegruppa:  
 Avslutningsfest. Mer info kommer. Lykke til videre!  
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 Fast ukerytme 
  
 

 
Oddetallsuker (1, 3, 5, 7 osv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partallsuker (2, 4, 6, 8 osv.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ped.ledermøte 
(Ped.ledere og 

styrer) 
12.30-14.00 

 

  
Aldersinndelte 

grupper 
9.30-13.30 

 
Turdag 

 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Medbestemmelses- 
møte 

(Hver 6 partallsuke) 
kl. 12:30-14:00 

(Oppstart September) 
 

 
 

 
Aldersinndelte 

grupper 
9.30-13.30 

Varmlunsj 
 

Turdag 
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Felles arrangement og aktiviteter 2021– 2022 
 
Hovedtema:  Finnmarkskultur - Aktivitetskalender fom. august 2021 tom. juni 2022 

Måned: Aktivitet: Deltakere: Ansvar for planlegging: 
August - 
Oktober  
 

Bli-kjent-markering 
 
 
 
 
 
 
 
Høsttur med buss 
 
 
Verdensdagen for 
psykisk helse 
 
 
Lage høstbilde / 
Høstdekorasjon 
 
 
Klessortering 
(september) 
 
FN-dagen 

Alle barn og foreldre 
 
 
 
 
 
 
 
Blå base 
 
 
Fellesmarkering hele 
barnehagen 
 
 
Ut fra barnas forutsetninger 
 
 
 
Gjennomgang av gjenglemte 
klær 
 
Alle barn 

Lene Anett og Veronica. 
Må også kontakte UiT, fri 
parkering til foreldrene.  
 
 
 
 
Basen planlegger på 
basemøte 
 
 
Lene Sofie 
 
 
De ulike basene 
 
 
 
 
Alle basene. Gjenglemte 
klær legges frem, foreldre 
går igjennom. 
 
Siw Janne og Lene Anett 

 November  
  
  

 Mørketidsfest  
 
 
 
 
 
 
 

Alle barn og foreldre. 
 
 
 
 
 
 
 

Kristine og Ingvild. Må også 
kontakte Uit, 
parkeringsansvarlig Per 
Håkon Bakkejord, fri 
parkering til foreldrene.  
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Brannvern 
Brannøvelse 
 
 
Foreldresamtaler 

Deltakelse ut fra barnas 
forutsetninger. 
 
 
Ped.ledere og foreldre 

Maria og Siw Janne. 
Alle 
 
 
Planlegging på basemøter. 
Kontakt UiT for 
friparkering! 

  
Desember  
  
  

Lucia tog   
 
Nissefest 
 
 
 
Kirkebesøk 
 
 
Juleverksted 
 
 
 
 
Klessortering 

Førskolegruppa 
 
Barn og voksne i barnehagen 
 
 
 
Storteamet 
 
 
Basevis 
 
 
 
 
Gjennomgang av gjenglemte 
klær 

Lene Sofie og Veronica 
 
Venke og Kristine.  
 
 
 
Veronica og Maria 
 
 
Alle basene planlegger på 
basemøte. 
Lene Anett ansvar for å 
bestille inn. 
 
Alle basene. Gjenglemte 
klær legges frem, foreldre 
går igjennom. 

Januar   
 

 Solfest 
 
Kino 

 Barn og voksne i barnehagen 
 
Førskolegruppa 

 Siw Janne og Kristine 
 
Lene Sofie og Veronica 

 Februar  
  

Samefolkets dag 
 
Kampanje mot 
hodelus uke 7 
 
Farge og fryse vann 
 
Tur til ishotell 

Barn og voksne i barnehagen 
 
Alle barna 
 
 
Alle barna 
 
Storteamet 

Lene Sofie og Heiddis 
 
Foreldrene 
 
 
De ulike basene 
 
Lene Sofie og Kristine 
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Hundekjøring i 
lampemyra 

 
Førskolegruppa 

 
Marit og Veronica 

  
Mars  
  

  
Vinteraktivitetsdag 
(Bhg.dagen 2021)  
 
Barnas finnmarksløp 
 
Påskeforberedelser 
 
Påskelunsj 
 
Klessortering 

 
Barn og voksne i barnehagen 
 
 
Ut fra barnas forutsetninger 
 
Basevis 
 
 
 
Gjennomgang av gjenglemte 
klær 

 
Arturo og Maria. 
 
 
Marit 
 
Basevis 
 
 
Alle basene. Gjenglemte 
klær legges frem, foreldre 
går igjennom. 

 April  
  

 Isfisketur 
 
Foreldresamtaler 

 Storteamet 
 
Ped.ledere og foreldrene 

Maria og Veronica 
 
Kontakt UiT for 
friparkering! 

Mai  
Alle faste 
aktiviteter avsluttes 
i slutten av mai 

  
Rusken  
 
17.mai markering 

  
Ut fra barnas forutsetninger  
  
Alle barna, tilpasses alder 

 
Kristine og Lene Sofie 
 
Maria og Lene Anett 

Juni 
 

Miljøuka 
 
Topptur 
 
Brannvern 
Brannøvelse 
 
Avslutningsfest 
 
Klessortering 

Alle barna, tilpasses alder 
 
Barn ut fra deres forutsentinger 
 
Alle deltar på brannøvelsen. 
Ellers ut fra forutsetninger. 
 
Førskolegruppa 
 
Gjennomgang av gjenglemte 
klær 
 

Ped.lederne 
 
Veronica og Lene Anett 
 
Maria og Arturo 
 
 
Lene Sofie og Veronica 
 
Alle baserne. 
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Sammensetning av aldersgrupper og personale barnehageåret 2021/2022: 
 
Administrativ ledelse:  

Styrer: Marit Bakken Iversen     100% 
 
Grønn base: Barn født i 2018-2021 (9barn) 
  Ped.leder:  Siw Janne Dreyer   100% 
  Barnehagelærer Heiddis Magnusdottir   100% 
  Fagarbeider:  Venke Simonsen   100% 
 
   
Blå base:  Barn født i 2016-2018 (24barn, delt på to avdelinger) 

Ped.leder:   Maria R Nilsen    100% 
Ped.leder:  Lene Sofie K Kristensen   100% 

  Fagarbeider:     Veronica Svendsen   100% 
  Fagarbeider:   Kristine Rydningen   100% 
  Ressurs:   Kathrin Solberg    100% 
  Lærling:  Marianne Jakola   100% 
 
  
Rød base: Barn født i 2018-2021 (12barn) 

     
Ped.leder:  Lene Anett Larsen   100% 
Barnehagelærer:  NN     100%  

  Fagarbeider:  Solveig Irene Haugan Pettersen  100% 
          Fagarbeider:   Arturo Myklebust   100% 

 
  


