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Velkommen

Personalet og jeg gleder oss til å ta fatt 
på nok et spennende år i Trollskogen 
naturbarnehage.

For noen er dette starten på 
barnehagetilværelsen, og vi ser frem til å 
bli kjent med nye barn og familier. For 
andre er det avdelingsbytte som står for 

tur. Det er også en flott gjeng som gjør 
seg klar for det siste året i barnehage før 
skolestart. 

I år er det 13 nye familier som kommer til 
Trollskogen naturbarnehage . De andre 
nye barna er småsøsken av eldre barn i 
barnehagen. Vi ønsker dere alle hjertelig 
velkommen.

I disse 2 årene er det to områder vi skal 
ha fokus på i tillegg til våre 
satsningsområder natur, kosthold og 
miljø. Vi skal fortsette med prosjektet 
SIMM i samarbeid med Moss kommune. 

Her skal vi ha fokus på å heve 
personalets kompetanse på området 
språk og språkmiljø. 

I tillegg skal vi med hjelp av STYD 
kommunikasjon fordype oss i 
prosjektarbeid som arbeidsmåte. 

STYD sier: «Velger du å samarbeide med 
Styd kommunikasjon så velger du også et 
menneskesyn. Det å utvikle 
høykvalitetsbarnehager er verken magi 

eller trylleformler. I høykvalitetsbarnehager 
finner vi mennesker som tar bærekraftige 
valg på vegne av den neste generasjon. 
Der prioriteres barns rettigheter og 
autonomi. Der prioriteres også det etiske 
fremfor det effektive. Alltid.
For oss handler det om å møte det 
menneskelige med verdighet og respekt. 
Tid er vårt viktigste materiale». 
Dette blir spennende! 

Vi har valgt å utarbeide en årsplan som 
strekker seg over 2 år. Dette er  fordi 
begge disse prosjektene  vi skal jobbe 
med vil stekke seg over denne perioden.

Det er de ansatte i barnehagen 
som skaper den gode 
barnehagen. Det er viktig for oss 
at det er dyktige både menn og 
kvinner i vår barnehage, og at 
de alle er genuint interesserte og 
engasjerte i sitt arbeid.

Vi ser frem til å følge de herlige 
barna deres gjennom lek og 
læring, opplevelser, latter, trøst 
og sprell i året som kommer. 

Vi ønsker et nært og åpent 
samarbeid med foreldrene. 
Konstruktive tilbakemeldinger 
settes pris på, både ris og ros. 
Sammen blir vi gode !

Kom gjerne innom kontoret for 
en hyggelig prat.

Vennlig hilsen,
Eirin Huse Tobiassen
Styrer



Barnehagens 
samfunnsmandat

Barnehagen skal gi barn 
under opplæringspliktig 
alder gode utvikling- og 
aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid 

med barnets hjem. 
(Barnehageloven, 2005, §! 
Formål)

Barnehagens 
samfunnsmandat er, i 
samarbeid og forståelse 

med hjemmet, å ivareta 
barns behov for omsorg og 
lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for 
allsidig utvikling.
Lek, omsorg, læring og 
danning skal sees i 
sammenheng.

Formålsparagrafen §1

Barnehagen skal i 

samarbeid og forståelse 
med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring 
og danning som grunnlag 
for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i 
kristen og humanistisk arv 
og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og 
naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, 
likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og 
livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

Rammeplan for barnehagen

Samfunnsmandatet og formålsparagrafen 
er byggesteinen for rammeplanen.

Barnehagens innhold skal bygges på et 
helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og 
læring er sentrale deler.  I tillegg er sosial og 
språklig kompetanse samt syv fagområder 
viktige deler av barnehagens læringsmiljø, 
jf kapittel 3 i Rammeplanen.

Rammeplanen fremhever betydningen av 
voksnes holdninger, kunnskaper og 
ferdigheter for å møte og forstå barn og 
oppdra de til aktiv deltagelse i et 
demokratisk samfunn.

Rammeplanen understreker barnehagens 
særegenhet som pedagogisk virksomhet.
En konkretisering av den enkelte 
barnehages arbeid skal nedfelles i 
årsplanen, som fastsettes av barnehages 
samarbeidsutvalg. (SU)

Formål med barnehagens 
årsplan

Barnehagen skal være en 
pedagogisk  virksomhet som skal 
planlegges og vurderes. 
Barnehages pedagogiske arbeid 
skal være begrunnet i 
barnehageloven og rammeplanen.

Rammeplanen påpeker at 

årsplanen er et arbeidsredskap for 
personalet som skal dokumentere 
barnehagens valg og begrunnelser. 

Årsplanen skal synliggjøre hvordan 
barnehagen omsette 
barnehageloven i praksis og 
hvordan vi arbeider for å arbeide 
målrettet med det pedagogiske 
arbeidet.



Naturopplevelser, 
miljø og sunt kosthold

Ønsker du at barnet ditt skal: 

 få lærerike, gode og positive opplevelser i 
naturen

 Få være mye ute uansett vær 

 utfolde seg fritt

 klatre i trær

 spikke og sage i skogen

 delta i matlaging som fokuserer på et 
kreativt og sunt kosthold

 ha engasjerte og faglig dyktige voksne 
rundt seg 

 være i et miljø som har fokus på gode 
relasjoner

 få kjennskap til miljøarbeid

 føle seg trygg og knytte vennskap med 
andre barn

da er Trollskogen Naturbarnehage den 
rette barnehagen for ditt barn!

Trollskogen Naturbarnehage er en privat 
foreldreeid barnehage som holder til på 
naturskjønne Jeløya,  tvers over Orkerød 
Sykehjem, ved Orkerødparken.

Barnehagen består av 4 avdelinger, to 
avdelinger med barn i alderen 1 -3 år, og 
to avdelinger med barn i alderen 3-6 år. 

Vi ligger et steinkast fra et fantastisk 
skogsområde hvor vi har bygget flotte 
stamplasser med bl.a. lavvo og bålplass. 

Vi tilbringer mye tid ute men vi har også 
flotte lokaler som vi holder til i, og tenk, vi 
har til og med egen gymsal.

Vi har også tilgang til fiskehytta på flotte 
Alby som vi benytter oss av fredager på
høsten og om våren.

Ønsker du å se hvordan vi har det? 

Dere er hjertelig velkommen på besøk! Ring 

99644816 eller send gjerne en e-post, så 

setter vi av god tid til å ta dere i mot. 

Synes du barnehagen virker spennende og 

interessant, eller du har ideer, tips eller 

spørsmål, send gjerne en e-post til 

kontor@trollskogen-naturbarnehage.no

mailto:kontor@trollskogen-naturbarnehage.no


Natur, kosthold og miljø

er satsningsområder som preger vårt arbeid fra 

år til år. Disse satsningsområdene ligger ”godt 

under  huden” hos alle de ansatte. 

Aktiviteter som går innunder temaene natur, 

kosthold og miljø gjennomføres hele året og 

følger gjerne  årstidene. 

Vår profil vil prege vår årsplan og vårt 

pedagogiske arbeid gjennom hele 

barnehageåret. 

Personalet utarbeider i tillegg månedsplaner 

hvor mål og aktiviteter blir beskrevet mer 

konkret. 

Vår visjon;

DITT BARN I FOKUS

Gjennom barnets kontaktperson, 
det øvrige personalet og 
gjennom et godt samarbeid med 
foreldrene, vil vi ivareta og 
imøtekomme hvert enkelt barns 
interesser, behov, ønsker, 
personlig utvikling og omsorg.

Vi vil hele tiden arbeide og 
strekke oss mot vår visjon.



Tilbakeblikk på årene 2018/2020

Vi ser tilbake på nok et flott år i 
Trollskogen naturbarnehage med 
mange gode opplevelser. 

I to år har vi hatt bærekraftig utvikling 
som fokusområde i årsplanen vår.

Gjennom lek, opplevelser, filosofering 
og hverdagsaktiviteter har voksne og 
barn gjort seg erfaringer og fått en 
utvidet forståelse for hva bærekraftig 
utvikling handler om og hvordan dette 
kan integreres i barnehagelivet.

Vi har vært opptatt av i disse to årene 
at barna lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen og at 
barnehagen har en viktig oppgave i å 
fremme verdier, holdninger og praksis 
for et mer bærekraftig samfunn. 

Rammeplanen sier at barnehagen skal 
legge grunnlag for barnas evne til å 
tenke kritisk, handle etisk og vise 
solidaritet.  Barna skal gjøre erfaringer 
med å gi omsorg og ta vare på 
omgivelsene og naturen.

Temaene vi har jobbet med når det gjelder 

bærekraftig utvikling i disse to årene har vært:

• Barns rettigheter

• Meg selv og de andre

• Fra jord til bord

• Nærmiljøet vårt

• Planter og dyr i nærmiljøet vårt

• Fra «verdiløst» til verdifullt

• Naturens matkammer/Rettferdig fordeling

• Plast

Det har vært mange spennende områder og 

jobbe med som vi tar med oss videre som en ennå 

mer integrert del av vårt miljøarbeid i Trollskogen 

naturbarnehage.

Å ta vare på naturen, kildesortere, slukke lys i rom 

vi ikke bruker, vise empati for dyrelivet, plukke 

søppel, etterspørre mindre plast ved innkjøp til 

barnehagen og utforske naturen som matkammer.



Natur

Hva sier rammeplanen om natur?

Rammeplanen sier om barnehagens arbeid 
innenfor natur:

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme 
forståelse for naturens egenart og barnas vilje til 
å verne om naturressursene, bevare biologisk 
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. 
Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i 
naturen og får erfaringer med naturen som 
fremmer evnen til å orientere seg og oppholde 
seg i naturen til ulike årstider.» (Rammeplan s.52)

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan 
få et mangfold av naturopplevelser og få 
oppleve naturen som arena for lek og læring. 
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan 
forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige 
fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og 
gjøre erfaringer med bruk av teknologi og 
redskaper.» (Rammeplan s.52)

Hvorfor natur som 
satsningsområde?

• Gir rom for allsidig og variert lek.

• Gir rom for motorisk opplevelser med 
hele kroppen, allsidig og variert fysisk 
aktivitet.

• Gir rom for at barn kan forme sine 
egne lekeområder/leker.

• Er full av spennende oppdagelser og 

virkelige utfordringer.

• Rommer et nesten ubegrenset 
mangfold.

• Byr på ulike utfordringer for hvert 
barns mestringsnivå.

• Gir en følelse av tidløshet/frihet.

• Bygger identitet og skaper varige 
holdninger og verdier.

• Gir mentalt overskudd.

• Stimulerer kreativitet og fantasi.

• Sanseopplevelser i naturen knytter 
barna til seg slik at de blir framtidens 
miljøvernere.



Miljø
Etter foreldrenes og personalets ønske har vi valgt å bli en Miljøfyrtårnbedrift. 
Dette krever en nasjonal sertifisering, og barnehagen har jobbet med å fylle 
en del bransjekrav innenfor områder som: transport, energi, avfall, 
informasjon og innkjøp.

Dette var en lang og spennende prosess som barn, foreldre og ansatte har 
vært sammen om. Vi ble Miljøfyrtårn i 2010. Vi resertifiseres hvert tredje år.

Som naturbarnehage og en Miljøfyrtårnbedrift er vi opptatt av å ta vare på 

miljøet rundt oss. Vi ser på miljøarbeidet som en viktig del av hverdagen vår, 
og ønsker å gi barna gode vaner og opplevelser.
Vi har miljø på dagsorden og i vårt pedagogiske arbeid med barna, og vi er 
ivrige i vårt arbeid med å påvirke alle rundt oss ti å tenke miljø. Eksempler på 
noe av det vi gjør i hverdagen er at vi  resirkulerer, komposterer, kjøper 
miljømerkede varer og deltar hvert år på den nasjonale 
strandryddemåneden.

Barna på Edderkoppen og Barkebilla rullerer på å være miljøagenter. De 
skal sammen med en voksen bl.a ta ansvar for komposten, slukke lys og 
solskjerme.



Vi vet det er viktig å legge 
grunnlaget for et sunt kosthold 
allerede i barnehagealder. En stor 
del av barnets hverdag tilbringes i 
barnehagen, og det er også her at 
de får noen av sine første 
smaksopplevelser.

Matlaging i Trollskogen 
naturbarnehage er en pedagogisk 
aktivitet som barna deltar i. De er 
med på å forberede måltidene, 
pådekking og rydding etterpå. Vi 
skjærer, veier, deler, smaker, 
kjenner, måler, teller og 
samarbeider om oppgavene som 

skal gjøres. 

Det å samles rundt et godt måltid er 
en viktig læringsarena for barna. Vi 
har gode rutiner i forhold til hygiene. 
Vi er også opptatt av å fremme 
gode holdninger til en bærekraftig 
utvikling og fokuserer på å redusere 
matsvinn. Vi oppmuntrer barna til å 
forsyne seg passelig.  To ganger i 
året veier vi restavfallet med ønske 
om å redusere svinnet med 10 %. 

I Trollskogen naturbarnehage 
ønsker vi at barna skal få 
oppleve å lære om prosessen 
fra vi sår grønnsaker til de ender 
på matbordet vårt.  

De barna som ønsker det, skal 
få delta aktivt i all aktivitet som 
skjer i kjøkkenhagen vår.

Å kunne høste det man har 
sådd, er en spesiell opplevelse. 
Det vi sår kan barna spise, 
smake på og vi kan bruke det i 
matlagingen i barnehagen. 

Barn og ansatte komposterer 
frukt- og grønnsaksavfall. Etter å 
ha blitt omdannet til jord, vil vi 
bruke det i kjøkkenhagen vår 
når vi skal plante/så grønnsaker 
og urter på våren.

Kosthold

Bursdagfeiring:

Kake til bursdagfeiring er byttet ut med 
blant annet staselig bursdagkrone, 
såpebobler/bursdagstein/ballonger 
eller skattejakt. Hos oss er det barnet 
som er i fokus når vi feirer bursdag.



Lek, læring, 

omsorg, 

danning og 

demokrati

Lek: At barnet leker er i seg selv et sunnhetstegn. Leken 

stimulerer ulike sider av barnets utvikling, både språklig, sosialt 
og motorisk. 

Leken er med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse 
problemer. Gjennom lek og eksperimentering lærer barnet 
masse om hvordan verden fungerer. De lærer også hvordan de 
skal forholde seg til andre mennesker.

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barnets trivsel og 
glede i barnehagen.

Læring: Ansatte i Trollskogen naturbarnehage har arbeidet med å danne seg et felles 

læringssyn. Vi mener barn lærer med hele seg, gjennom bruk av sanser, lek, erfaringer, 
opplevelser, utforskning og forskning.

Trygge rammer, nære, varme, lekne og relasjonskompetente voksne, sammen med barns indre 
motivasjon for læring, skaper grunnleggende forutsetning er for læring. 

Vi trekker inn visjonen vår «Ditt barn i fokus» når vi snakker om læringsmiljø. Det kan være 
enkeltbarn som har utfordringer knyttet til ulike situasjoner i barnehagen. Da er vi opptatt av å 
se på hva slags læringsmiljø barnehagen tilbyr og eventuelle tiltak vi kan iverksette for å bedre 
læringsmiljøet for dette barnet.

Omsorg: Vi i Trollskogen naturbarnehage mener god 

omsorg i stor grad handler om å se det enkelte barns behov. 
Omsorg skal prege alle  situasjoner i hverdagen og komme til 
uttrykk når barn leker og lærer, bl.a. i stell, måltider, 
påkledning og på tur. Vi skal være omsorgsfulle voksne, hvor 
fokuset er det beste for barnet. 

Danning og demokrati: I følge rammeplanen, skal barnehagen 

støtte barn i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og bidra til å 
legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 
fellesskap. Individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp samtidig 
som vi skal fremme samhold og solidaritet. Gjennom samspill, lek og dialog i 
hverdagen, skal barnehagen bidra til at barn kan forstå felles verdier og normer, 
som er viktige for fellesskapet. Vi vil snakke med barna om ulikheter og 
forskjelligheter. Vi skal ha fokus på inkludering og skape et fellesskap hvor alle får 
delta og hvor alle blir hørt og sett.



Lekens betydning for 

inkludering
Viktigheten av lek og vennskap blir omtalt i 
barnehageloven (Barnehageloven, 2005, § 1), som 
blant annet poengterer at barnehagen skal «bidra 
til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap». Lek er også et sentralt begrep i 
Rammeplanen for barnehagens innhold og 
oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011).

Barn skal mestre ferdigheter både for å komme inn i 
lek og for å opprettholde den. Barns lek kan være 
komplisert, og noen leker krever erfaring og øvelse.

Mange barn lærer av å observere andre i lek, noe 
de må få tid og rom til å gjøre. 

For å hjelpe barna med å utvikle god 
lekekompetanse må de ansatte være til stede der 
barna leker. Vi må ha øyne og ører med oss når vi 
observerer barnas lek. 

Voksnes observasjoner og aktiv deltakelse i leken er 
nødvendig for å oppdage eventuelle utvikling av 
uheldige samspillsmønstre. Noen barn er flinkere til 
å leke enn andre, og mange leker krever også 
erfaring og øvelse. 

I Trollskogen naturbarnehage er vi profesjonelle 
lekere og vi har vi hatt lek under lupen i mange år. 
Felles forståelse, teori og språk om lek og voksnes 
rolle skal prioriteres.

Leken er nødvendig i et 
menneskes liv.

- Thomas Aquinas

Barnehagen er en viktig arena for 
å forebygge mobbing.

Stortinget har vedtatt endringer i 
Barnehageloven gjeldende fra 1.januar 
2021. 

Bakgrunnen er blant annet et ønske om å 
lovfeste barnehagenes plikt til 
forebyggende arbeid, nulltoleranse for 
mobbing og innføring av aktivitetsplikt. 

I Trollskogen naturbarnehage har vi laget 
en handlingsplan for mobbing og i 
samarbeid med foreldre håndterer vi disse 

situasjonene.

I barnehagen er forebyggende arbeid den 
viktigste måten å bekjempe mobbing på. 
Dette vil alltid være i fokus. 





Lekemiljø – STYD

I 2018 startet vi en spennende prosess sammen med 

STYD kommunikasjon AS som har hjulpet oss med å 

utvikle vårt lekemiljø. De har fokus på bærekraftige valg, 

på vegne av neste generasjon. I samarbeid med 

personalet vårt vil vi fortsette å ha fokus på å forbedre 

lekemiljøet vårt i barnehagen.

Det fysiske rommet i barnehagen kalles for den tredje 

pedagog, og den skal gjenspeile vårt pedagogiske syn, 

være gjennomtenkt og slik vi ser det i endring ved 

behov. Rommet skal fremme gode relasjoner, innby til 

gode aktiviteter og være inspirerende for barna.

Noen av spørsmålene vi reflekterer over, også sammen 

med barna er; 

• Hvilke lekemateriell tilbyr vi i barnehagen? 

• Er det nok til alle? 

• Er lekemateriellet vi tilbyr noe som fenger alle i 

gruppen vår? 

• Bytter vi ut og gir lekemateriellet nytt liv i løpet av 

året? 

• Forstår barna hva materialene kan brukes til?

Hos oss inspirerer, engasjerer og motiverer barn og 

voksne hverandre. Sammen blir vi lekne, eventyrlystne 

hverdagsmagikere som utfordrer hverandre til utvikling.



Rammeplanens 7 

fagområder

Fagområdene gjenspeiler områder som har 

interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme 

trivsel, allsidig utvikling og helse.

Barnehagen skal se fagområdene i 

sammenheng, og alle fagområdene skal være 

en gjennomgående del av barnehagens 

innhold.

Fagområdene i rammeplanen er de samme som 

barna møter senere på skolen i ulike skolefag.

Rammeplanen for barnehagens innhold og 

oppgaver
Barnehage er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven 
og en nasjonal rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. Disse to dokumentene står sentralt for barnehagens arbeid. 
Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle 
barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som 
beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar 
personalet har.

Alle barnehager skal bygge sitt arbeid på det som står i Rammeplanen. Det 
betyr at det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal være knyttet opp til 
Rammeplanens intensjoner, innhold og fagområder. ”Målet med 
rammeplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet 
en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier 
og tilsynsmyndighet.”



Fagområdene i barnehagen

« Fagområrådene gjenspeiler 
områder som har interesse og 
egenverdi for barn i 
barnehagealder, og skal bidra til 
å fremme vekst, allsidig utvikling 
og helse. Barnehagen skal se 
fagområdene i sammenheng, og 
alle fagområdene skal være en 
gjennomgående del av 
barnehagens innhold. I samiske 
barnehager skal arbeidet med 
fagområdene ta utgangspunkt i 
samisk språk, kultur og 
tradisjonskunnskap.» 
(Rammeplanen, kapittel 9, Udir
2017)

I Trollskogen naturbarnehage blir alle 

fagområdene representert i hverdagen 

og i de ulike prosjektene gjennom årene.

Fagområdene i Rammeplanen består av;

Kommunikasjon, språk og 

tekst

Kropp, bevegelse, mat 

og helse

Natur, miljø og teknologi

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Antall, rom og form

Kunst, kultur og kreativitet

Du kan lese mer om Rammeplanens fagområder her:

https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/rammeplan/fagomrader/



Fokusområder 2020 - 2022

- Språkstimulerende læringsmiljø/SIMM

- Prosjektbasert arbeidsmetode.

De to neste årene er språkstimulerende læringsmiljø 
samt prosjektbasert arbeidsmetode fokusområdene i 
Trollskogen naturbarnehage. 

I det treårige prosjektet SIMM, som er et felles prosjekt 
i Moss kommune, har Trollskogen naturbarnehage 
valgt å utvikle barnehagens språkmiljø.  

Personalet vil undersøke og utvikle sin kunnskap 

og  kompetanse på fagområdet språk, tekst og 

kommunikasjon i Rammeplan for barnehager 

(2017) og ta «tempen» på språkmiljøet i 

barnehagen vår.

For at barn skal utvikle språk trenger de å være i 

gode språkmiljøer. Forskning viser at ordforråd og 

begrepsforståelse er sentralt for barns sosiale 

fungering og all senere læring. 

Et godt språkmiljø gir rom for mange språklige 

uttrykk. Slik vil det understøtte utvikling av barnets 

tenkning, erkjennelse og kommunikative evner 

både kroppslig og med lyder og ord 

(St.mld.nr.23, 07/08). 

Barnehagen er en av de viktigste arenaene for barns 

språkutvikling. ”Den tidlige språkstimuleringen bør … 

konsentreres om å tilby et rikt språkmiljø med tilgang til 

bøker, lek, aktiviteter og samtale. Et rikt språkmiljø 

forutsetter også kompetente voksne som kan bygge på 

barnets erfaringer, nysgjerrighet, initiativ og naturlige 

læringsformer. Leken og rolleleken representerer en god 

og sentral arena for språkutviklingen” (St.mld. nr. 23, s. 17).

Forskning viser at «barn som lever i et godt og 

stimulerende språkmiljø har et ordforråd som er tre ganger 

så stort som barn som lever i mindre ressurssterke miljøer» 

(Rowe 2008 i TRAS-håndboka, 2011). 

På neste side kan dere lese mer om hva det vil si 

å jobbe prosjektbasert.2020/2021 og 2021/2022.



Prosjektbasert arbeidsmåte

Prosjektarbeid som arbeidsmåte er en spennende og 
krevende  måte å jobbe på.    

I Trollskogen naturbarnehage skal vi sammen med barna 
bli kjent med denne metoden. Dette er en prosess hvor vi 
lærer underveis og bygger erfaringer for hva denne måten 
å jobbe på vil si i barnehagen vår. Vi vil ha et samarbeid 
med STYD kommunikasjon for å drive dette arbeidet i 
personalgruppen.

Det vil være naturlig for oss å ha natur som hovedfokus 
fordi dette er kjent for oss. Vi vil velge en felles tittel for 
prosjektet men selve innholdet og aktiviteter vil variere 
mellom grupper og avdelinger. 

Det er ansattes ansvar å sette rammene og skape 
sammenhenger og meninger underveis. Vi skal gi barn 
impulser som næring til å tenke selv og tenke sammen. 

Prosjektarbeidsformen reflekterer et barnesyn og et 
læringssyn som innebærer at barn er kompetente, 
nysgjerrige og sosiale. Dette arbeidet vil bygge på 
Barnekonvensjonen og barns rettigheter, eksempel:

Artikkel 12 – Barn har rett til å bli hørt. Barnets meninger skal 
telle.

For de aller minste(1 åringene) er omsorg, 
kjærlighet og trygghet det aller viktigste men 
de vil også ha tilpassede prosjekter og både bli 
introdusert for ulike fenomener/tema/materiale 
samtidig som man observerer hva som er 
aktuelt for gruppen akkurat nå.

Det samme gjelde for alle aldersgruppene i 
barnehagen videre opp til førskolegruppa. 
Personalet tilrettelegger prosjekter utfra barnas 
interesser, alder og hva som viser seg at de er 
opptatt av.

Gjennom månedsskriv vil dere foreldre få 
innblikk i prosjektarbeidet på de ulike 
avdelingene og om barnegruppens andre 
hverdagsopplevelser.

Prosjektene dokumenteres underveis slik at dere 
kan følge prosessene til de ulike avdelingene.



Vennskap

Lek og vennskap i barnehagen gjør barna rustet for det sosiale livet videre i 
livet. Lek og vennskap er viktig i barns liv. Alle trenger opplevelsen av et «vi». 

Forskning viser at barn som utvikler sosiale ferdigheter i barnehageårene, har 
mindre psykiske problemer og bedre sosial tilpasning ved tiårsalderne enn 
barn som mangler den sosiale kompetansen. 

Forskning viser også at vennskap er godt for helsa. Vennskap gir trygghet og 
muligheter.

Vennskap er også en type tilknytningsrelasjon , men her er barna på samme 
nivå – begge er like små - eller store, kloke og gode. 

Å hjelpe barn til vennskap er en sentral oppgave for de voksne i 
barnehagen.

For personalet i Trollskogen naturbarnehage  forutsettes det at vi  har et våkent 
øye for vennskap i barnehagen, og at de bistår barn som ikke helt har tilegnet 

seg disse ferdighetene ennå.

Det forutsettes at vi har kunnskap om vennskap og lek, og som sørger for at
barn har det viktigste av det viktige – nemlig en venn.

Vi er opptatt av å gi barna av muligheter for å utvikle vennskap. Det handler 
om å legge til rette for gode sosiale rammer, med et innbydende lekemiljø og 
å dele inn i mindre grupper. Vi er opptatt av voksnes deltagelse i lek, på 

barnas premisser, men ikke alltid.

Vi er opptatt av å være på gulvet, der barna leker for å være tilgjengelig , 
lekne, observerende og støttende når de trenger det.



Livsmestring og helse
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og 
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barns fysiske og psykiske 
helse skal fremmes i barnehagen . 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, 
livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing.» 
(Rammeplanen, s.11)

Noe av det viktigste som skjer de første 
leveårene er at barnet lærer om seg selv, sin 
egenverdi, hvilke følelser det har, hvordan 
det kan være sammen med andre og 
hvordan det kan mestre ulike situasjoner i 
livet. Mye av denne læringen skjer gjennom 
måten barnet blir møtt av andre på.

Personalet skal møte alle barn med 
anerkjennelse. Det handler om å møte barn 
med åpenhet, varme og respekt, For oss er 
det det viktig at hvert barn skal få erfare, høre 
og oppleve at de er verdifulle hver eneste 
dag. 

«Gjennom den daglige og nære 
kontakten med barna er barnehagen i en 
sentral posisjon til å kunne observere og 
motta informasjon om barns omsorgs- og 
livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst 
forhold til at ban kan være utsatt for 
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep., 
vite hvordan dette forebygges og 
oppdages. Personalet skal kjenne 
opplysningsplikten til barnevernet, jf
barnehageloven §2.» (Rammeplanen, 
s.11)

Ansatte i Trollskogen  naturbarnehage har 
deltatt på ulike konferanser og fagdager 
om temaet og har tilegnet seg 
kompetanse gjennom dette. Alle kjenner 
opplysningsplikten og meldeplikten. Dette 
er også noe vi informerer om på 
foreldremøtene våre.



Mangfold og gjensidig 

respekt

«Barnehagen skal fremme respekt for 
menneskeverdet ved å synliggjøre, 
verdsette og fremme mangfold og 
gjensidig respekt. Barna skal få oppleve 
at det finnes mange måter å tenke, 
handle og leve på. Samtidig skal 
barnehagen gi felles erfaringer og 
synliggjøre verdien av fellesskap. 
Barnehagen skal vise hvordan alle kan 
lære av hverandre og fremme barnas 
nysgjerrighet og undring over likheter 
og forskjeller. Barnehagen skal bidra til 
at alle barn føler seg sett og anerkjent 
for den de er, og synliggjøre den 
enkeltes plass og verdi i fellesskapet.» 
(Rammeplanen s.9)

Ved at barna er trygge får de 
muligheten til å være seg selv. Ved å 
synliggjøre mangfold, samtale og undre 
oss, bevisstgjøres barna ovenfor 
forskjeller og likheter blant mennesker. 
På den måte opparbeider de seg 
kunnskap og toleranse for forskjeller og 
ulike måter å leve på.

Barna i Trollskogen naturbarnehage skal få 

oppleve at det finnes mange måter å tenke, 

handle og leve på. 

Vi skal samtidig gi felles erfaringer og  

synliggjøre verdien av fellesskapet. Vi skal 

lære av hverandre og fremme nysgjerrighet 

og undring over likheter og  forskjeller. 

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler 

seg sett og anerkjent for den de er, og 

synliggjøre den  enkeltes plass og verdi i 

fellesskapet.  

Mangfold er en ressurs i det pedagogiske  

arbeidet. Vi støtter, styrker og følger opp 

barna ut fra deres egne kulturelle og 

individuelle forutsetninger.



Likestilling og likeverd

«Barnehagen skal fremme  likestilling og 
likeverd uavhengig av kjønn,      
funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, og kjønnsuttrykk,     
etnisitet, kultur, sosial status, språk, 
religion og livssyn. 

Barnehagen  skal motvirke alle former for 
diskriminering og fremme 
nestekjærlighet. Barnehagen skal bygge 
sin virksomhet på prinsippet om likestilling 
og ikke-diskriminering og bidra til at 
barna møter og skaper et likestilt 
samfunn. 

Alle skal ha like muligheter til å bli sett, 
hørt og oppmuntret til å delta i  
fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. 
Personalet må reflektere over egne 
holdninger for best mulig å kunne 
formidle og fremme likestilling og 
likeverd.» (Rammelanen s.10)

• Vi legger vekt på et inkluderende miljø for 

barn og voksne i  barnehagen. Det viktigste 

for oss er at barna kjenner seg sett, møtt og 

akseptert som de er, i løpet av 

barnehagedagen.

• Vi legger vekt på å se hvert enkelt barn, deres 

behov og å støtte deres utvikling på best 

mulig måte. 

• Vi mener at likeverd oppnås ved å behandle 

barna ulikt. Det som er rett for en person er 

ikke alltid rett for en annen person. 

• Vi er opptatt av å anerkjenner enkeltindividet. 

Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn og dets  

styrker. Vi er opptatt av å heve barnets 

kompetanse, mestring og utvikle et positivt 

selvbilde. 

• Trygghet, kjærlighet og forutsigbarhet er  

viktige faktorer som personalet må fremme i 

barnehagen.



Voksenrollen
Vår vektleggelse av voksenrollen 
vil vise seg i vårt daglige arbeid 
spesielt knyttet opp mot leken i 
barnehagen. Dette mener vi er 
det viktigste vi kan gi barna. 

Vi skal være profesjonelle lekere.

Vi har kunnskap og kompetanse 
om barns lek og hos oss vil lek alltid 
komme først. Lek er en arena for 
barns utvikling og læring, for sosial 
og språklig utvikling.     

Ved å være tilstedeværende i 
barns lek, vil vi også oppdage og 
forebygge    mobbing og 
krenkelser i barnegruppa. 

Det er viktig at barn klarer å knytte 
vennskapsbånd, og at de klarer å 
holde på en venn. Vår oppgave 
er å skape lekende og lærende 
fellesskap. 

Vår viktigste oppgave som 
ansatte i Trollskogen 
naturbarnehage er å skape en 
god barndom, og skape en 
inkluderende barnehage for 
alle barn.

Vi skal være tilstedeværende 
med HELE oss, lyttende, 
lekende,  engasjerte og 
omsorgsfulle voksne, med en 
genuin interesse for barn. 

Vi skal sørge for at alle barn 
skal oppleve at de er en del 
av et sosialt fellesskap, og vi 
skal gi omsorg og  kjærlighet.



Personalet i Trollskogen 

naturbarnehage
Personalet er nøkkelen til kvalitet. I Trollskogen Naturbarnehage har vi 

ansatte som har et seriøst og oppriktig forhold til arbeidet i barnehagen. 

Personalet ønsker genuint å  skape en god barndom for barna i 

barnehagen. 

Vi har ansatte som i fellesskap ønsker å videreutvikle og bevare 

kvaliteten i vår barnehage. Vi er entusiastiske og engasjerte i vårt arbeid!

Vi ansatte i Trollskogen Naturbarnehage er opptatte av og har stor  respekt for 

barn og for barns lek som vi har hatt spesielt fokus på dette i lang tid. Leken har 

en egenverdi og den skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen

Personalet i Trollskogen er aktive, engasjerte voksne, med mye kunnskap, humor 

og glede. De er opptatt av å se hvert enkelt barn på den måten de trenger å 

bli sett, derav vår visjon «Ditt barn i fokus».

Personalet er opptatt av å være tilgjengelige for barn ved å støtte, delta, 

inspirere og oppmuntre i hverdagsaktiviteter, i følelser og i lek.

De er opptatt av å gi leken næring ved å gi barna gode opplevelse og gode 

hverdager i barnehagehverdagen.



Personalet i Trollskogen naturbarnehage består av

Cathrine Skaug
Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Veiledningskompetanse

Robin Eriksen
Barne- og 

ungdomsarbeider

Einar Haugvik
Barnehagelærer

Nikki S Simensen
Barne- og 

ungdomsarbeider



Sarah Johansen

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Hanne Therese 

Skjold

Barne- og 

Ungdomsarbeider

Relasjonsterapeut

Camilla

Fredriksen

Barnehagelærer

Robin Hansen
Barnehagemedarbeider



Mette 

Isberg

Pedagogisk 

leder

Barnehagelærer

Mona Wigum

Barne- og 

ungdomsarbeider 

med fordypning i 

utefag.

Oda Nygaard

Barnehagelærer

Pavlina

Yordanova

Barnehage-

medarbeider

Hege D. 

Thorvaldsen
Barne- og 

ungdomsarbeider



Aida Stuen 

Bennia

Pedagogisk leder

vikariat 2020-2021

Barnehagelærer

Yvonne E 

Ringstad

Barne- og 

ungdomsarbeider 

med spesial-

pedagogisk

kompetanse

Pemiah Klinge

Barnehagelærer

Vikariat 2020-2021

Philip Molund

Barne- og 

ungdomsarbeider

Helle Sørensen
Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Permisjon 2020-2021



Jannicke Bere
Ressurspedagog

Barnehagelærer

Stine Stausholm
Barne- og 

ungdomsarbeider med 

Eirin Huse Tobiassen
Styrer

Barnehagelærer



Barnehagens digitale praksis

«Barnehagen s digitale praksis skal 
bidra til barnas lek, kreativitet og 
læring. Ved bruk av digitale verktøy i 
det pedagogiske arbeidet skal dette 
støtte opp om barns læreprosesser og 
bidra til å fylle rammeplanens føringer 
for rikt og allsidig læringsmiljø for ale 
barn. Ved bruk av digitale verktøy skal 
personalet være aktive sammen med 
barna. Samtidig skal digitale verktøy 
brukes med omhu og ikke dominere 
som arbeidsmåte. Barnehagen skal 
utøve digital dømmekraft og bidra til 
at barna utvikler en begynnende etisk 
forståelse knyttet til digitale medier. 
«(Rammpeplanen s. 45)

• Barna i Trollskogen naturbarnehage skal få kjennskap til forskjellige 
tekniske og digitale verktøy. 

• De skal få kjennskap til bruk av internett som søkemotor. 

• Verktøy som barna får kjennskap til er smartboard, smarttelefon, Ipad, 
pc, kopimaskin og kamera. 

• Gjennom disse verktøyene får barna: spille pedagogiske spill, høre på 
lydbøker, finne faktaopplysninger, ta bilder, ta utskrift og kopi, se  
filmsnutter og lytte til musikk. 

• Personalet har et bevisst forhold til bruken av IKT i barnehagen.

• Verktøyene skal brukes i vårt pedagogiske arbeid og skal brukes av 
voksne sammen med barn. 

• Noen ansatte har vært på kurs med dette som tema. Vi har en ansatt 
med hovedansvar for hvilke programmer og apper som skal være 
tilgjengelig i vår barnehage.



Overganger i barnehagen

Tilvenning nye barn

I løpet av juni blir foreldre og barn invitert på et 
eget foreldremøte for nye familier, hvor de får 
en presentasjon av barnehagen. Her forteller vi 
om barnehagen vår, og hører hvilke 
forventninger foreldrene har til barnehagen.

Vi har lekegruppe for de nye barna en dag i 
uken fra april, hvor de nye barna kan komme 
og bli kjent med barnehagen, ansatte og 
andre barn. Vi oppmuntrer og oppfordrer i 
tillegg foreldre og barn til å komme å være  
sammen med oss i barnehagen så ofte de 
ønsker før oppstart i august. 

Vi er opptatt av at alle barn skal ha en trygg og 
god tilvenning i sitt eget tempo hvor foreldrene 
skal ha en  aktiv rolle i hvordan det skal foregå. 
Vi oppfordrer foreldrene til å bruke minst to uker 
ved oppstart, slik at vi blir godt kjent, skaper en 
god relasjon og trygghet hos både barn og 
foreldre. 

Hvert barn har en kontaktperson under 
tilvenning/tilknytningsperioden, som blir ekstra 
godt kjent med barnet og foreldrene til å 
begynne med, og som foreldrene kan 
henvende seg spesielt til.  I tilvenningsperioden 
ringer/sender vi sms med bilder til foreldrene og 
forteller hvordan barnet har det når det er i 
barnehagen på egenhånd. 

Overgang fra småbarnsavdeling til 
storebarnsavdeling

Barna i Trollskogen bytter avdeling fra 
småbarnsavdeling til storebarnsavdeling. 
Tilvenning og overgang innad i barnehagen 
kan også være en «milepæl» for både barn og 
foreldre. Vi er opptatt av at barna og 
foreldrene blir godt kjent med ny avdeling og 
nye ansatte, slik at overgangen skal bli positiv 
og god. 

Før sommeren har avdelingene et tett 
samarbeid for at overgangen blir  trygg for barn 
og for deres foreldre. Barna besøker 
avdelingene, både alene og med en voksen 
fra småbarnsavdeling. De er med på turer til 
stamplassen, blir kjent med området, og de 
spiser både lunsj og frukt der innimellom. 

Vi har samtaler med nye foreldre i 
tilvenningsperioden for å skape trygghet.



Førskolegruppen/ Trollgruppa

I Trollskogen naturbarnehage skal alle 

barn som skal begynne på skolen være 

med i Trollgruppa. Gjennom et variert 

innhold i barnehagen, vil barna få gode 

erfaringer og opplevelser sammen med 

jevnaldrende, som vil gi læring, 

ferdigheter og opplevelser. 

Gjennom lek og aktiviteter vil vi gi    

næring til barnas naturlige nysgjerrighet, 

utforsking, undring og vitebegjær. 

Vi ønsker å gi barna en god selvfølelse 

og selvtillit. Selvfølelse handler om 

hvordan vi ser på oss selv og på hvem  vi 

er. Selvtillit handler om hva vi mestrer og 

hvilke ferdigheter vi har. 

Vi har også fokus på sosial kompetanse, 

på å lytte, konsentrere seg og ta imot 

beskjeder, utføre oppgaver, høflighet, 

vente på tur, ta hensyn og å lytte til den 

voksne som leder.  

Trollskogen naturbarnehage har et tett 

samarbeid med Ramberg skole, hvor vi  

besøker hverandre, både i barnehagen 

og på skolen. Vi følger kommunens årshjul

i forhold til siste år i barnehagen før 

skolestart.

Tilbakemeldinger fra lærere på 

barneskolen er at de ønsker at barn som 

starter i 1. klasse skal være selvstendige. 

Det å kunne mestre å  kle på seg, toalett-

besøk, hygiene og å holde orden på 

plassen sin i garderoben, er viktig. 

Vi ønsker at barna skal gå videre til skolen 

fylt med mestringsopplevelser, 

opplevelser av gode relasjoner, både 

med barn og voksne og stor tro på egne 

evner.



Samarbeid

Hjem og barnehage

Foreldrene er vår viktigste samarbeidspartner.                                                                               
Gjennom den daglige kontakten ved bringe- og 
hentesituasjoner formidles viktige opplysninger om barna. 

Vi har to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, der 
barnehagelærer/ barnets kontaktperson og foreldrene setter 
seg ned og prater sammen.                                                                                                    
Vi har også spontane samtaler etter foreldre og personalets 
behov. 

Foreldremøte arrangeres to ganger i året. 

Vi ønsker at foreldrene skal være aktive og engasjerte i 
forhold til barnehagen. 
Kom gjerne med forslag, råd og spørsmål til våre metoder og 
vårt arbeid.  

Er det noe foreldre er kritiske til, ønsker vi å få vite dette 
slik at vi kan gjøre eventuelle endringer eller forbedre vårt 
arbeid. 

Trollskogen har fire ansatte med veilederkompetanse og vi 
tilbyr foreldrene mulighet til å benytte seg av denne 
kompetansen. 

Vi jobber for et samarbeid mellom hjem og barnehage som 
bygger på åpenhet, kommunikasjon og tillit. 

Andre samarbeidsinstanser 
for barnehagen er:

· Moss kommune

· Helsestasjonen i Moss

· Orkerød sykehjem

· Høgskolen i Østfold

· PPT

· Barnevernet

· BUPP

· PVK

· Skolene i området

Trollskogen naturbarnehage er en praksisbarnehage

Trollskogen naturbarnehage har en samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold, Avdeling for 

lærerutdanning og  samarbeider om praksisopplæringen  av barnehagelærere i perioden 2018 - 2022.                                

Det vil si at i denne perioden vil vi ta imot mange studenter fra forskjellige trinn, som utdanner seg til 

barnehagelærere.  Det er spennende når studenter kommer inn til oss, med ”nye” øyne. Det skaper 

refleksjon og vurdering hos oss, noe som igjen skaper utvikling og kvalitet. Vi får tilbakemeldinger på 

vårt arbeid og vår praksis, samtidig som vi kan påvirke ved å   sette fokus på hva vi synes er viktig i 

forhold til å drive en god barnehage. Vi håper dere foreldre kan hjelpe oss med å ta godt i mot 

studentene som skal ha sin praksis hos oss. 



Vurderingsarbeid

«Barnehagen skal jevnlig vurdere det 

pedagogiske arbeidet. Det betyr at det 

pedagogiske arbeidet skal beskrives, 

analyseres og fortolkes ut fra 

barnehagens planer, barnehageloven 

og rammeplanen. Hovedformålet med 

vurderingsarbeidet er å sikre at alle 

barn får et tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen.

Vurderingsarbeidet skal bygge på 

refleksjoner som hele personalgruppen 

er involvert i. Felles refleksjoner over det 

pedagogiske arbeidet kan gi 

personalet et utgangspunkt for videre 

planlegging og gjennomføring. På 

denne måten kan personalet lære av 

egen praksis og utvikle barnehagen 

som pedagogisk virksomhet.» 

(Rammeplanen s.39)

Vi som jobber i barnehagen, observerer og 

deltar i barnas aktiviteter og vurderer dette 

daglig gjennom vårt arbeid og våre 

handlinger. 

Foreldrenes vurderinger og tilbakemeldinger 

kommer frem ved formelle og uformelle 

samtaler og brukerundersøkelser. 

Hensikten med å vurdere er å se om man 

jobber i retningene av målene vi har satt. 

Hva skal evalueres?
· Det enkelte barns ønsker og behov, trivsel og 

utvikling. Det psykososiale miljøet.

· Barnehagens innhold.

· Personalutvikling; relasjonskompetanse og 

tilbakemeldingskultur, voksenrollen i lek.

· Egen praksis.

· Foreldrenes ønsker og behov. 

· Månedstemaer.

· Barns medvirkning.

· Foreldresamarbeid

Vurdering og evaluering foregår hele 
tiden i barnehagen. 

Blant annet gjennom daglige og systematiske 

observasjoner og praksisfortellinger omkring barns 

lek og utvikling, barnegruppa, avdelings- og 

personalmøter, planleggingsdager, 

foreldresamtaler og foreldremøter, 

brukerundersøkelser, medarbeidersamtaler,

barnesamtaler, månedstema, årsplanarbeid, 

foreldresamarbeid og brukerundersøkelser.



Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalets arbeid 

synliggjør hvordan personalet arbeider 

for å oppfylle kravene i 

barnehageloven og rammeplanen.

Rammeplanen sier at dokumentasjon 

av det  pedagogiske arbeidet skal 

inngå i barnehagens arbeid med å 

planlegge, evaluere og utvikle den 

pedagogiske virksomheten. 

Dokumentasjonsarbeidet skaper 

grunnlag for refleksjon og vurdering av 

egen praksis. Det er en synliggjøring av 

barnas læringsprosesser og av alt som 

skjer i barnehagen. 

Barnehagens arbeid dokumenteres blant annet i :

• Årsplanen

• Månedsplaner

• Facebooksiden vår 

• Referater fra foreldresamtaler

• Referater fra foreldremøter

• MyKid- kommunikasjonsverktøy mellom ansatte og foreldre

• Brukerundersøkelser

• Barnesamtaler

• Evalueringer av ulike arrangementer i barnehagen

• Foto/bilde/film

Barna har rett til vern om sin personlige integritet og 

personopplysninger skal behandles i samsvar med 

personopplysnings-loven. Rammeplanen sier at et etisk 

perspektiv skal ligge til grunn ved dokumentasjon av barn og 

barnegruppen.

Trollskogen har egne retningslinjer for  håndtering av 

personopplysninger, skrevet på grunnlag av ny 

personvernlovgivning i 2018.



Sikkerhet

Vi er opptatt av barn og ansattes sikkerhet 

i Trollskogen naturbarnehage. Vi har et 

eget HMS system, PBL mentor, gjennom 

vårt medlemskap i Private Barnehages 

Landsforbund. Her har vi samlet våre 

rutiner og beredskapsplaner som vi 

gjennomgår med personalet hvert år. 

Ansatte deltar på livredningskurs og 

førstehjelpskurs hvert år.                    

Vi har også flere brannøvelser med barna i 

løpet av året. 

Hver høst kommer et firma som 

gjennomfører en årlig sjekk av       

lekeapparater og utelekeområdet vårt.


