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Kontaktinfo:
Enhetsleder Kjell J. Braut: 72 40 17 41/488 98 675 kjell.braut@oppdal.kommune.no
Avdelingsleder Johannes Goksøyr: 72 40 17 42/913 76 332 johannes.goksoyr@oppdal.kommune.no
Barnehage: 72 40 17 44/907 25 837
SFO/Gaupehiet: 72 40 17 43/469 31 702
Hoved telefon/Personalavdeling: 72 40 17 40/913 40 668

Midtbygda barnehage er en fire avdelings kommunal barnehage beliggende 7km vest for Oppdal 
sentrum. Barnehagen er samlokalisert med Midtbygda skole og er organisert som oppvekstsenter. 
Barnehagen har økt jevnlig i størrelse de siste årene. Fra 40 plasser i 2015/16 til hele 74 plasser ved 
barnehagestart august 2019. Veksten skyldes i stor grad en økt andel småbarn i barnehagealder og 
tilflytting til nærliggende boligområder. Barnehagens lokaler er godkjent for 72 plasser, mens en 
realistisk drift i lokalene er på ca 64 plasser. For å kunne tilby flest mulig plass, disponerer 
skolestarterne ved barnehagen egne lokaler i skolens sfo med tilgang til gymsal og andre rom i 
skolen. Barnehagen vil i 2020 være på i overkant av 70 plasser. Midtbygda skole har kapasitet for 
110 elever.

Oppvekstsenteret er organisert under felles ledelse der rektor er fungerende enhetsleder. Styrer i 
barnehagen har ansvar for barnehagedriften og er i tillegg avdelingsleder for oppvekstsenteret.   
Oppvekstsenteret har som mål å kunne tilby et godt opplæring og lekemiljø til alle barn. Gjennom 
samarbeidet barnehage og skole sikrer vi et helhetlig, fremtidsrettet og stabilt opplæringstilbud.

Midtbygda oppvekstsenter
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MyKid: MyKid er en enkel appbasert kommunikasjonsløsning mellom 
barnehage og hjem. Midtbygda barnehage benytter MyKid til det 
meste av kommunikasjon, bilder, planer og dokumentasjon. Alle 
foreldre registreres i MyKid ved oppstart i barnehagen og benytter app 
på telefon, pc eller nettbrett.

På Youtube finnes en rekke enkle instruksjonsvideoer for bruken av 
Mykid, vi anbefaler å se på disse og ta kontakt med personalet om dere 
trenger hjelp til appen.
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Desember

Nissefest
Lucia 13 . desember

Januar

Planleggingsdag
20. januar

Juni

Overnattingstur for 
Gauper.

Besøksdag nye barn
Sommerfest 

Februar

Vinterferie skolen 
uke 8

Karneval

Mars 

Avslutning temaprosjekter

Planleggingsdag 15. mars

Skidag
Påske aktiviteter 

April

Forberedelser til Barnas 
kulturfestival

Foreldremøte
Foreldresamtaler

Påskeferie

Mai

Barnas verdensdager og 
Barnas kulturfestival

Planleggingsdag 14. mai

Juli
Barnehagen er stengt 

uke 28,29 og 30

August

Oppstart i 
barnehagen

Mini foreldremøte 
nye foreldre.

Tilvenning, omsorg 
og lek

September

Oppstart 
temaarbeider.

Årsplan i mykid
senest 1. 

september. 

Planleggingsdag 
11. september

Foreldremøte

Oktober

Høstferie skole 
uke 41

Dugnad sept/okt
Foreldresamtaler

Fotografering 

November

Planleggingsdag 
13. november

Gjennom året er det noen faste aktiviteter som alltid 
følger med oss.
Aktivitetsplanen er overordnet, mens dere i 
ukeplaner og evalueringer vil få et dypere innblikk i  
tema, fagområder og progresjon synliggjøres. 
Noen av aktivitetene er datofestet, mens noen 
planlegges ukene før aktiviteten.  



Barnehagen, en helsefremmende arena 

Midtbygda barnehage skal være en helsefremmende barnehage, der barns 
lek, læring og mestring står i fokus. Barnehagen skal legge til rette for at 
barna skal kunne være fysisk aktive både i inne og utetiden, uavhengig av 
årstid. Vi legger opp til en god balanse mellom aktivitet og hvile, tilpasset 
hvert enkelt barn og barnegruppen. 

Gjennom fokus på et godt og variert kosthold og sammen med de ulike 
fagområdene hentet fra rammeplanen, skal barnehagen være en arena for 
barns utvikling, sosial mestring og lek. Barnehagen har gode rutiner for 
hygiene og håndtering av sykdom. 

Barnehagen skal jobbe aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø som 
legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der hvert 
enkelt barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring. Barnehagen skal 
jobbe aktivt for å forhindre mobbing, krenkelser og diskriminering. 
Barnehagen er en arena der fokus på psykisk helse og forebygging av 
psykiske problemer, kan være med å minske risikoen for problemer senere 
i livet.   

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN OG VISJON:

Barnehagen skal være en synlig aktør i nærmiljøet, som benytter seg av de 
muligheter som finnes. Vi ønsker å kunne tilby plass til alle barn som 
tilhører kretsen og har et godt samarbeid med Midtbygda skole.  

Målet er å stimulere til trygge, aktive, omsorgsfulle og selvstendige barn. 
Vi legger vekt på tid til hvert enkelt barn, omsorg, respekt, innlevelse og 
vennlighet. Det legges vekt på et tett og godt samarbeid med barnas 
foreldre og foresatte. Og bygger vår praksis på en holdning der alle 
mennesker har like stor verdi uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet og tro. 
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Mat og måltider i barnehagen

I barnehagen skal det serveres sunn og næringsrik mat i tråd med 
helsedirektoratets kostråd. Barna vil bli kjent med nye smaker og retter, men 
vi vet at barn ofte spiser mer når det er mat de kjenner fra før. Derfor har vi 
fokus på at ny mat skal serveres på nytt etter noen uker.

Barna skal få god tid til å spise maten sin og vi har fokus på å skape en 
hyggelig stemning rundt bordet for å fremme matlyst og få barna til å tørre å 
smake på mer av det som serveres. De voksne i barnehagen er viktige 
rollemodeller og skal sitte sammen med barna under måltidene og 
oppmuntre til å smake på forskjellig mat og bidra til å fremme måltidsglede 
og et sunt og variert kosthold. 

De største barna skal få muligheten til å medvirke i mat- og måltidsaktiviteter 
i barnehagen. Dette kan for eksempel være å delta i matlaging, lære om hvor 
maten kommer fra, dyrking av mat i egen kjøkkenhage eller få kjennskap til 
lokal matproduksjon gjennom samarbeid med lokale bønder. 

I barnehagen har vi som mål at barna skal få servert sunn mat som gir energi 
i en aktiv barnehagehverdag og vi er opptatt av at barna skal oppleve mat-
og måltidsglede.
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Oppstart
Den første tiden i barnehagen vil barnet få god tid til til å bli kjent 
med de voksne og de andre barna i barnehagen. Overgangen fra å 
være hjemme til det å starte i barnehagen med mange andre barn, 
er en spennende og for noen en litt stressende prosess. 

Fokus de første ukene er derfor å skape trygge rammer rundt 
barna, med nære voksne som følger opp enkeltbarnet. Noen 
ganger gjennom barnehagelivet er det ikke så lett å gå i fra sine 
barn i barnehagen. Vi ønsker derfor en tett dialog med foreldre, 
der dere kan ringe eller sende en melding gjennom dagen for å 
høre hvordan det går.  

Fokusområde i oppstart:
 Tilvenning
 Omsorg
 Lek
Vi bruker tiden på å bli kjent med gamle og nye barn og voksne.

Henting og levering
For å skape mest mulig ro på småbarnsavdelingene om morgenen, 
ber vi alle med søsken på ulike avdelinger om å levere de største 
barna først. Mange av de minste trenge ro om morgenen og vi ser 
at dette er best for de barna som allerede er levert. 

Mini foreldremøte
Ved oppstart vil dere som foreldre ha en enkel samtale med leder 
på avdelingen. Her vil dere kunne komme med tanker og ting dere 
lurer på. Det blir også et lite foreldremøte for ny oppstartede 
foreldre tidlig i august, her går vi gjennom dagen i barnehagen, hva 
dere trenger å huske på og dere vil få muligheten til å stille de 
spørsmålene som har dukket opp etter oppstart. 

Hviling i barnehagen
Alle barn som hviler, sover inne på godkjente soverom i barnehagen. Barnehagen er unik, og har to 
godkjente sove/hvilerom tilknyttet småbarnsavdelingene. Ved å ha alle barn som hviler inne, har vi klart å 
etablere rutiner som sikrer at barna alltid har en ansatt med seg under hviling. Dette er et sikkerhetsmessig 
tiltak etter flere ulykker i barnehager i Norge de siste årene ved soving i vogn ute, uten tilstrekkelig tilsyn. 
Rommene er tempererte og godkjente av Miljørettet helsevern som soveareal. 

Godkjente soveareal ute finnes ikke ved Midtbygda barnehage. For å ha godkjent soving ute, må det sikres 
mot regn, vind og støy. Det skal beskyttes mot skadedyr og alle vogner og poser må oppbevares på 
oppvarmede vognskur som hindrer fuktskader. Dette er omfattende og vanskelig å gjøre tilfredsstillende på 
Oppdal, der temperaturen vinterstid kan ligge under 20minus og sommertemperaturen kan nå over 
25grader. Som en av få barnehager er vi derfor svært heldige som har godkjente soverom inne der rutinene 
for sikkerhet under hviling er ivaretatt. 

Det tar ofte litt tid å for de minste barna å slå seg til ro med hviling i barnehagen. Vi bruker god tid til å få 
på plass hvilerutiner i oppstarten og de fleste barna har etablert trygghet og ro under hvilingen etter noen 
uker.



Rammeplan og formål
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Barnehagens formål og innhold

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og 
barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og 
utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og 
kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige 
utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen 
kultur i en atmosfære preget av humor og glede.

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige 
bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får 
muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er 
tilgjengelig for barna.

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med 
foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene 
til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at 
foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger 
knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. 
Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til 
foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til 
den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet 
må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag 
som det er barnehagens oppgave å forvalte. 

Kommunikasjon og språk

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk 
påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. 
Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å 
kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. 
Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og 
kommunikasjonsuttrykk. Alle barn skal få god språkstimulering 
gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i 
aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 
språkutvikling.
- Rammeplan 2017

BARNS MEDVIRKNING

Barns medvirkning handler det om å ta barn på 

alvor, å ha en yrkesetisk holdning som møter barn 

som likeverdige og kompetente individer. Barn må 

få ha sine tanker og meninger, og bli anerkjent for 

det. Gjennom slik adferd vil de også lære å lytte til 

andre. Barns medvirkning handler ikke bare om 

valg av tynn eller tykk dress eller påleggssorter, 

men om å bli sett, hørt og akseptert for den de er. 

Vi må legge til rette for oppgaver ut fra alder og 

modning, slik at de ikke blir stilt til ansvar for noe 

de ikke mestrer. Ved å la barna medvirke i sin egen 

barnehagedag får de mulighet til å være deltaker og 

medskaper i et demokratisk samfunn.

DANNING

Danning beskrives ofte som en livslang prosess som former 

oss til den vi er. Gjennom våre erfaringer og opplevelser, 

skapes holdninger og verdier som blir med oss gjennom 

hele livet. Danning foregår hele tiden, men grunnlaget 

legges når barna er små. Både de ansatte, foreldre og 

andre voksne som barna har kontakt med må derfor være 

bevisste sin rolle som forbilder.

Sosial handling, handlingsevne og kommunikasjonsevne 

henger uløselig sammen. Andre barn er viktig for at barnet 

kan lære språk, gjøre seg forstått og forstå. Å forholde seg 

til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i 

barndommen. Det er derfor viktig at dette oppleves som 

positivt for barna. 
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Lek i barnehagen – årstema 2020 - 2021
Først var leken.. Vi som voksne i dag prøver ofte å forstå og tolke leken ut i fra vår egen erfaring og oppvekst. Dagens barn tilbringer det meste av sin våkne tid etter fylte ett år i institusjoner, med 
profesjonelle voksne og store barnegrupper. For at institusjonen skal fungere, trengs det rammer og struktur. Man kunne kanskje tenke at leken ikke får plass i den organiserte dagen, men heldigvis er det slik 
at leken beveger seg hit og dit, og er ikke bundet av konteksten og miljøet den foregår i. Nettopp det at man i leken kan man være noe annet enn en er og skape sine egne fantasi miljøer, skaper hele tiden 
rom for lek.

Lek er ikke bare lek, for noen barn er leken veien mot vennskap, kunnskap og bearbeidelse av opplevelser og erfaringer – gode og vonde. I pedagogikken finnes det mange måter å tolke og forstå leken. I de 
mange teoriene kan vi likevel finne noen punkter, som skiller de ulike retningene fra hverandre: Den ene siden mener at leken kan benyttes til å oppnå noe; et ytre virkemiddel fra pedagogen. Lek, opplevelse 
og læring er her sentralt.
På den andre siden finner man teorien om leken som egenverdi; leken som bare oppstår og har verdi i seg selv. Lek, erfaring og danning.
Der læring kan forstås som ytre motiverte mål gitt av en pedagog eller voksen, kan vi forstå danning som noe som skjer inne i barnet selv, men i tett samspill med miljøet rundt.

Uansett hvilke teori man velger å sette bak tanken om barns lek, så vet vi at den oppstår og er overalt der hvor det finnes barn. Vi vet at under 2. verdenskrig lekte små barn med restene av beinknokler, i 
flyktningleirene leker barna med det de har; selv om det er tragisk er det likefult lek og den har en egenverdi her og nå, men må også kunne sees på som noe som vil være til hjelp for barna senere i livet. Det 
heter i Rammeplan for barnehagen:

"Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt"

Med denne forståelsen av barnehagens verdigrunnlag, er barnets opplevelse av livet her og nå, og leken sentralt. Leken må da tolkes og forstås ut i fra barnas forklaring og tolkning av den. Barnets trivsel og 
vennskap med andre, henger tett sammen med livsmestring og psykisk helse. I arbeidet med å forstå og legge til rette for god lek i barnehagen, er dermed fjorårets arbeid med livsmestring og psykisk helse 
like sentralt i inneværende år.

I leken trenger man ikke være seg selv, man kan være en annen; en mor eller far, politi, hund og katt, eller kanskje en millitær. I leken vil barna være oppmerksomme mot andre barns kroppsspråk og 
signaler. Barna verner om leken og vil at den skal fortsette, dette gjør at barna må lære seg signalene de andre gir og hvordan andre opplever signalene man selv gir, barna må gi og ta. Ofte kan man se barn 
som leker, stopper opp og forhandler, for så å fortsette leken. Den voksne må være var på dette. Man kan med fordel være en del av leken, men må lære seg å tolke signaler. Den demokratiske tradisjonen i 
Norge står sterkt, og man kan si at de forhandlinger som skjer i leken, ofte kan være like viktige som i alle andre funksjoner hvor demokratiet rår. 

Lekens egenverdi: i den vestlige tolkningen av lek, verdsettes leken for andre kvaliteter, fremfor at den er verdifull i seg selv. Samfunnet er bygd opp slik at hver og en brikke må fungere og bli noe. Og på 
mange måter er det rett, men lekens egenverdi skal vernes om i barnehagen og skal ikke som hovedmål benyttes for å bli noe annet eller oppnå noe – leken har egenverdi, her og nå. Når en ansatt forteller at 
i dag har barnet ditt lekt med den og den, de lekte det og det, da har barnet gjort noe verdifullt, det har erfart, vært i samspill og det har følt seg ønsket. 

Gjennom året skal personale og barn i felleskap jobbe med leken som hovedtema, vi skal se på:
Leken som egenverdi.
Leken som arena for mestring.
Leken som middel for å lære, oppleve og erfare.
Leken som sosial arena mellom barn og mellom voksne og barn.
Leken for å bearbeide følelser.
Leken som en del av tilhørighet, glede og livsmestring.
Lekemiljøer - hvordan skape gode leke miljøer ute og inne.
Lek i barnelitteraturen. 



Gjennom de siste tre årene har barnehagen jobbet systematisk med språk og matematikk. En barnehagebasert kompetanseutvikling, der hele personalet kurses – har 
vist seg å gi best kvalitet på utviklingen. Relasjonen mellom barn og voksne, og mellom barna er sentralt for å kunne oppnå en god arena for læring, utvikling og sosial 
tilhørighet. Å kunne være en del av et fellesskap og føle tilhørighet, trygghet og ha noen å leke med, er det viktigste barnehagen kan gi barna. Mange barn tilbringer 
store deler av sitt våkne liv i barnehage, innholdet i barnehagen, de ansatte og kostholdet er derfor sentralt for å sikre en god og helsefremmende hverdag. Et 
relasjonsbevist og kompetent barnehagepersonale er derfor i stor grad en viktig faktor for å hjelpe barna i sin utvikling og livsmestring. 

Et økende fokus på psykiske vansker både blant barn og voksne, gjør at tema psykisk helse er høyaktuelt for barnehager og skoler. Oppdal kommune har et overordnet 
prosjekt gående: «Det skal ei hel fjellbygd til for å oppdra et barn». Barnehagen er ikke knyttet direkte til prosjektet gjennom bidrag, men skal gjennom bhg året 19/20 
ha ekstra fokus på livsmestring og psykisk helse for barna. Ved å sette fokus på livsmestring, bringer vi også nye begreper inn i barnehagen. Å mestre livet handler om å 
sette pris på de gode stundene, og samtidig lære seg å takle motgang og vanskelige situasjoner.

Barnehagen i seg selv skal være av en slik kvalitet at ikke barna møter kriser eller opplever traumer. Likevel er barnehagen fylt av endringer og utfordringer, fra å være 
minst å gå på en liten avdeling til å møte flere barn og nye voksne. De fleste barn viser god resiliens/motstandskraft i møte med det nye voksne og barn – i positiv 
forstand. For mange foreldre, kan derimot overgangen fra små til stor være tung. Foreldrenes støtte eller synlige usikkerhet overfor barna, kan påvirke på hvilke måte 
barna takler slike overganger. Det viktigste da er ikke å skjerme barna fra det som kan oppleves vanskelig, men å være trøstende og støttende. På den måten lærer barna 
å takle denne type utfordring og kommer sterkere ut. Slike eksempel er barnehagen full av. Gode stunder med venner og vanskelige krangler med de du er mest glad i å 
leke med. Å bli avvist i lek er vondt, men det kommer til å skje. Og når det skjer skal vi voksne møte barna med veiledning og støtte. Vi voksne må være støttende, trygge 
og trøstende; men vi må ikke ta bort denne livserfaringen fra barna og skjerme dem fra det. For livet er fult av opp og nedturer, det handler om å lære å håndtere og 
takle det. 

Trygge og stimulerende relasjoner, positive følelser, tilhørighet, samt mestringsopplevelser i hverdagen er med på å fremme barns psykiske helse og livsmestring. Det 
neste året skal derfor barnehagen ha et ekstra fokus på temaet og vi skal sammen med dere som foreldre jobbe med temaet. Ingen betyr mer for hvordan barna har det, 
enn dere som foreldre. Barnehagen skal være støttende og veilede når det er vanskelig, og sammen sikre at vi gir barna de beste mulighetene for å utvikle og fremme 
god psykisk helse. Vi skal jobbe med å:

• synliggjøre, trygge og anerkjenne barna

• hjelpe barna med å regulere følelser

• støtte barna når det oppstår sorg og skuffelser

• hjelpe barna til å leke og mestre - la barna prøve igjen og igjen.

• følge barnas utvikling og lek.

• le sammen med barna, hverdagen skal være fylt av humor.
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Livsmestring og psykisk helse - årstema 2019 – 2020.

Foreldretips:
Hvilke ord og kroppsspråk vi voksne har, smitter direkte over på barna. Om vi som voksne er glade og engasjerte, vil barna 
ta etter og være med. Er vi lite imøtekommende og avisende, vil barna lære dette og slutte å komme til oss. Hvilke ord vi 
bruker er særlig viktig for de minste og mest sårbare barna.

Hvordan vi som voksne bruker språket og omtaler andre, påvirker barna og de vil etter hvert ta etter. En synlig positiv 
holdning til andre barn og voksne lærer barna å bli imøtekommende og tolerante overfor andre. En tydelig og bevist 
voksen, som avveier sine ord og ikke snakker negativt om andre foran barna, vil være med på minske risikoen for mobbing 
i barnehage og skole. 

For de minste barna som skal leveres i barnehagen, er det viktig at dere som foreldre er trygge og gir fra dere barnet til de
ansatte. Strekk ut hendene og lever barnet når dere er klare til avskjed. Et barn som klyper seg fast til mamma eller pappa, 
der personalet må hente barnet helt inne i armene dine, vil oppleves for barnet som at den ansatte tar barnet i fra sine 
foreldre, og vil være mer vanskelig for barnet enn om mamma/pappa leverer barnet fra seg og på den måten signaliserer 
at dette er trygt og nå skal han/hun passe på deg en stund.



Kommunikasjon, språk og tekst
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
- uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 
- bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter 
- videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 
leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 
- møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 
- opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale 
- utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og 
bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter

Kropp, bevegelse, mat og helse 
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:
- opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året 
rundt 
- blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for 
hygiene og et variert kosthold 
- videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper 
- opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer 
- blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne 
følelser 
- setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser 
- får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid 

Kunst, kultur og kreativitet 
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
- har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer
- tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 
- bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 

skapende virksomhet ute og inne 
- møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar 

i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre 
- bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
- opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 

Natur, miljø og teknologi 
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna 
- opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 
- får gode opplevelser med friluftsliv året rundt 
- opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 
- får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse 
for hvordan de kan ta vare på naturen 
- får kunnskap om dyr og dyreliv 
- lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 
- får kjennskap til menneskets livssyklus

Antall, rom og form 
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna 
- oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 
- utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 
- leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på 
- erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 
- bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 
- undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter 
- undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede. 

Etikk, religion og filosofi 
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna 
- får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og 
livssyn som er representert i barnehagen 
- utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 
- får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier 
- får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på 
- utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. 

Nærmiljø og samfunn 
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna 
- oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet 
- erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse 
- utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes 
trygt 
- blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner 
- blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
- blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur 
- får kjennskap til nasjonale minoriteter. 

Fagområder
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Avdelingene 

Reiret (2018 barn)
Reiret er barnehagen sin andre småbarnsavdeling og vil i barnehageåret 
2020/21 bestå av opptil 14 barn født i 2018. Ved oppstart høst vil det 
være 11 barn på avdelingen. Fra 1. januar vil det flyttes over 3 barn fra 
Trollhula og 2018 barna vil da være samlet som en gruppe.

Reiret skal som Trollhula være preget av ro og trygge rammer. Samtidig 
er barna blitt eldre, de trenger andre utfordringer og blir mer 
selvstendige. Reiret og Trollhula vil samarbeide på flere områder og 
spesielt for at jevnaldrende barn skal kunne oppleve å være sammen i 
inne og utetid.

Gauper (2015 barn)
Høsten 2020 flytter Gaupene for andre året ned til sfo sine lokaler. De får egne garderober og vil ha et 
samarbeid med barna og de ansatte ved sfo. Gjennom uka vil Gaupene også være sammen med resten 
av barna i barnehagen. Dette skjer i utetid eller grupper. For Gaupene føles det stort å allerede nå skulle 
flytte inn i skolens lokaler og erfaringsvis vet vi at de eldste barna vokser veldig på å bli vist tillit.

Erfaringen fra barnehageåret 2019/20 viste at Gaupene fikk stor frihet og gode lokaler å drive 
barnehage i. Ved å ha tilgang til gymsal og skolens uteområde, fikk barna et aktivt og innholdsrikt 
tilbud.

Eventyrslottet (2016 og 2017 barn)
Barna som er født i 2016 og 2017 vil ha sin base på Eventyrslottet barnehageåret 2020/21 og 
hverdagen vil være preget av gruppeaktiviteter både basert på årskull, men også på tvers av alder.

Selvstendighet og medvirkning står sentralt i årene på Eventyrslottet, i nær kontakt med de voksne 
på avdelingen.

Begge årskullene har en tur dag i uka der vi går til ulike turmål. I vinterhalvåret drar i tillegg 2016 
barna i bassenget i mindre grupper.
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Barnehagen har hatt en stadig økning i antall barn siden 2016. Fra å være en to avdelings barnehage med 40 plasser i 2016, til tre avdelings barnehage med 54 plasser i 2018, 
med en nybygd avdeling. Antall bosettere og småbarn i kretsen har derimot fortsatt å øke. For å kunne tilby plass til barn i sitt nærmiljø, ble det høsten 2019 åpnet opp en fjerde 
avdeling og barnehagen havnet på totalt 76 plasser! Den veldige økningen i antall plasser kommer i stor grad av økt andel 1 og 2 åringer. Høsten 2020 starter vi opp med 70 
plasser og kan si at vi har stabilisert oss som en robust barnehage i kretsen.

Antall barn i de ulike barnegruppene endrer seg ved hvert opptak. Gjennom året kommer også nye barn til, som gjør at avdelingene og barnegruppene endrer seg.

Trollhula (2018/19 barn)
Trollhula er barnehagens første småbarnsavdeling. Her er det plass til 9 
barn og tre ansatte.

Trollhula skal være en avdeling for ro og tilvenning sammen med trygge 
voksne.



Maur (født 2019)

Trollhula

Leah

Sigrun

Ingebrigt

Vilja

Fay

Tuva (1. Jan)

Mats (15. Mars)

12

Humler (født 2018)

Reiret

Alma

Eskil

Live

Olav

Einar

Eivor

Hanna

Hilde

Thor

Erik

Oskar

Emre (Reiret 1. jan)

Odin (Reiret 1. jan)

Filippa (Reiret 1. jan)

Ekorn (født 2017):

Eventyrslottet

Jonar

Tara

Helle

Sigrid

Eirik

Petter 

Eine 

Sindre

Tove

Signe

Ugler (født 2016):

Eventyrslottet

Johanne

Ida 

Siri 

Eivor 

Einar 

Johannes 

Ola Magnus 

Gauper (født 2015):

Skole/sfo lokaler

Sverre

Pia 

Edda 

Tiril 

Amund

Even 

Maya 

Amalie

Kaja

Fritz Martin

Emilie 

Miriam

Kasper

Sigurd

Barnegrupper fordelt etter alder
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Tradisjonsdager og treffpunkt

I samarbeid med foreldrerepresentantene i SU, har vi kommet frem til ulike 
treffpunkt som skal gjennomføres i løpet av året. Etter hvert som vi har blitt 
flere, har det ikke vært så lett å invitere alle inn i barnehagen på en gang og vi 
så behovet for å lage nye tradisjoner der treffpunktene ivaretas. 

- Julefrokost og Lucia. Felles frokost med foreldre. 
- Påskekaffe. Foreldre inviteres på boller og kaffe. 
- Skidag. Foreldre/besteforeldre er velkommen til å bli med på skidag. 
- Sommerfest. Foreldre/besteforeldre inviteres til sommerfest ute i 

barnehagen. 

I tillegg til disse treffpunktene gjennomføres det to foreldremøter pr 
barnehageår og to foreldresamtaler. Foreldrerådet oppfordres til å komme 
med innspill til aktuelle tema som foreldregruppen føler nyttig i 
foreldremøtene og som er aktuelle. 

Dugnader: de siste årene har det være lite foreldredugnad i barnehagen. 
Dette grunnet utbyggingen av nye lokaler i 2018. På skolesiden har det 
derimot blitt lagt ned mange timers arbeid i forbindelse med byggingen av 
kunstgressbane og nærmiljøanlegget. 
Det legges opp til 1-2 dugnader pr år i barnehagen. 
Dugnadene sees på som et sosialt treffpunkt for foreldre og ansatte. 

FORELDRERÅDET:
Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom 
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal 
videre vedta og godkjenne årsplan, bidra i planlegging og gjennomføring av dugnader, 
planlegge og organisere sommerfest.  

Samarbeidsutvalg (SU) består av daglig leder og leder for foreldrerådet. SU har 
fellesmøte med rektor og SU ved Midtbygda skole.  

Funksjon: Kontaktinfo:
Foreldrerepresentant:    Kristin O. Kyrkjeeide kristinkyrkjeeide@gmail.com
Foreldrerepresentant:    Solveig Håvimb solveig.havimb@gmail.com
Ansattes representant:  Trude Heggvoll trude.heggvoll@oppdal.kommune.no
Ansattes representant:  Karin M. Strømsvik       karin.stromsvik@oppdal.kommune.no
Sekretær: Johannes Goksøyr       johannes.goksoyr@oppdal.kommune.no

Trafikksikkerhet

Oppdal kommune har blitt godkjent som trafikksikker kommune. For å få godkjenning har hver 
enkelt enhet gjort tiltak og dokumentere arbeidet. Her er også dere som foreldre viktige aktører. 

- Ved henting og levering ber vi dere rygge på plass.
- Portene til barnehagen skal alltid lukkes/låses. 
- Foreldre bes gå først gjennom porten når barna hentes.
- Biler skal ikke stå med nøkkel i eller på tomgang uten voksen tilstede.
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DAGSRYTME

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER

08.00 Frokost 

08.30 Lek og aktivitet ute eller inne

10.50 Rydding

Do runde

Samlingsstund avdelingsvis/gruppevis

11.30 Lunsj

Soving/hvilestund

Påkledning

Utelek

14.30 Ettermiddagsmat og frukt

Lek ute eller inne

16.30 BARNEHAGEN STENGER

KLÆR OG UTSTYR:

Dette er utstyr som barna kan trenge hver dag:

* Drikkeflaske
* Solkrem / kuldekrem (barnehagen har solkrem til alle barn, om det er spesielle ønsker ber vi dere ta med egen krem)
* Tøfler / innesko
* Genser og bukse
* T-skjorte
* Strømpebukse/longs
* Truser 
* Sokker
* Dress / ytterklær / regnklær og støvler
* Ekstra votter og lue

Alle barna har en egen kurv til skiftetøy. Husk at denne kurven bør inneholde minst et helskift.

ALLE KLÆR MÅ MERKES GODT! 

Sjekk kurven jevnlig, gjerne hver dag. Bløtt tøy legges i pose og henges opp på barnets plass. 
Enkelte årstider krever mer skiftetøy enn andre.

Åpningstider og ferie

Normal åpningstid i barnehagen er 07.00 – 16.30.

Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt, onsdag i påskeuka stenger barnehagen kl. 12. I tilfeller der 
barn blir hentet etter barnehagens normale åpningstid, blir foresatte belastet med et beløp på kr. 200,-
såfremt det ikke foreligger annen avtale.

Barnet skal ha fire uker ferie fra barnehagen i løpet av barnehageåret. Tre av ferieukene skal tas ut som 
hele sammenhengende uker, i perioden 1.juni til 15. september. En hel ferieuke defineres fra mandag 
til fredag. Den 4. ferieuka kan tas som enkeltdager. Feriedager skal meldes senest 2 dager før de tas ut. 
Dersom ferie ikke er varslet etter overstående regler, regnes det ikke som ferie. Ferien avvikles før 1. 
august det året barnet begynner på skolen.

Barnehagen er stengt de tre siste hele ukene på juli, se vedtekter på kommunens hjemmesider eller 
mykid.

Bursdager i barnehagen

Vi markerer bursdager ved at vi lager krone 
sammen med bursdagsbarnet, vi henger opp 
flagg og barna kan velge mellom fruktsalat, 
smoothie eller liten is. 



REDUSERT PRIS/GRATIS KJERNETID

• Husholdninger med en samlet årsinntekt under kr 557.333,- skal betale maks 6% av inntekten i 
foreldrebetaling for første barn. Dersom familien har flere barn i barnehage, skal den få 
søskenmoderasjon for de andre barna. 70% av det den betaler for første barn, 50% av prisen for barn 
nr. tre (eller flere barn)

• Gratis kjernetid 20 timer (20 timer gratis opphold i barnehage pr uke) for 2, 3, 4 og 5 åringer og barn 
med utsatt skolestart der husholdningens samlede årsinntekt er under kr. 548.500,-.

• Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gis for ett barnehageår av gangen.

• Søknadsfrist for barnehageåret 2020/2021 er 1. juni.

• Deretter vil fristen være innen 15. i hver måned med virkning fra 1. i neste måned.

https://www.oppdal.kommune.no/navigasjonsmenytjenesteomrader/oppvekst-og-
utdanning/barnehager/redusert-foreldrebetaling/

Foreldrebetaling oppholdstid Sats

5 dager 3135

4 dager 2510

3 dager 1966

Kjøp av dag 399

Foreldrebetaling matpenger Sats

5 dager 397

4 dager 318

3 dager 238

Bleieavtale Sats

5 dager 100

4 dager 79

3 dager 64
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Alle søknader vedrørende endring av plass størrelse eller 
søknad om barnehageplass skjer via Oppdal kommunes 
hjemmesider. 

Familiene er selv ansvarlige for å gi beskjed om endringer
i bleieavtaler til styrer.

Betalingssatser fra 1.1.2020

https://www.oppdal.kommune.no/navigasjonsmenytjenesteomrader/oppvekst-og-utdanning/barnehager/redusert-foreldrebetaling/
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Læring
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og 
mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til 
meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til 
grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og 
få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til 
læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.
- Rammeplan 2017

Barnehagen bygger sin praksis på både formelle og uformelle læringsarenaer, der vårt hovedfokus er 
«Erfaringsdeling – som deltaker i et sosialt miljø»
Vi fokuserer på læring gjennom erfaring og at barna er opptatt av hverandre.
Viktige læringsområder er:
• Sosial kompetanse
• Språk

Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape 
interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. 
Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få 
anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen 
bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.
-Rammeplan 2017

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger 
som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 
positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas 
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til
andres behov.
- Rammeplan 2017

LEK
«Jeg skulle ønske dagens barn lekte 
mer enn de gjør! For den som leker 
som liten får en rikdom inni seg som 
man kan øse av hele livet. Man bygger 
opp en varm, hyggelig verden inni seg, 
en verden som gir styrke om livet blir 
vanskelig. Et sted man kan ty til i 
motgang og sorg» (Astrid Lindgren)

Leken skal ha en sentral plass i 
barnehagen, og lekens egenverdi skal 
anerkjennes. Barnehagen skal gi gode 
vilkår for lek, vennskap og barnas 
egen kultur. Leken skal være en arena 
for barnas utvikling og læring, og for 
sosial og språklig samhandling. 
Barnehagen skal inspirere til og gi 
rom for ulike typer lek både ute og 
inne. Barnehagen skal bidra til at alle 
barn kan oppleve glede, humor, 
spenning og engasjement gjennom 
lek - alene og sammen med andre.
- Rammeplan 2017



FORELDREKONTAKT

Daglig foreldrekontakt er en selvfølge i en barnehage. Denne kontakten skjer først og fremst 
ved levering og henting. Det er viktig at dere følger barnet/barna inn og gir beskjed om at 
dere har kommet. Vårt mål er å være tilgjengelig i garderoben på morgenen, men etter at 
dagens aktiviteter har startet, er det ikke alltid voksne tilstede der. Det kan og skje ved 
sykdom og det er få voksne tilstede. Ved småbarnsavdelingen Reiret ber vi om at barna 
følges helt inn på avdelingen. 
Vi etterstreber å ha tid til hver enkelt som ønsker tilbakemeldinger om dagen. Det er og 
mulighet for å få sette av tid til egne samtaler om en har noe en ønsker og ta opp. 
Det er viktig at dere gir beskjed til en ansatt når dere drar på ettermiddagen.

Andre kontaktarenaer:

MyKid – app basert kommunikasjonskanal.

Foreldresamtaler to ganger per barnehageår. 
Foreldremøter avholdes to ganger per år. 
Ulike aktiviteter i barnehagen.
Dugnader.

Ellers er dere velkomne til å være med oss i barnehagen. Ta gjerne en kopp kaffe eller bli med 
på frokosten om det passer.

SAMARBEID overganger innad i barnehagen.

Overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling er en stor milepæl for barna. Vi har 
etter hvert fått gode rutiner for hvordan denne overgangen skal bli best mulig for barna. 
Overflyttingen skjer i barnehagetiden; den siste dagen før barnet går ut i sommerferie. Barna 
leveres som normalt på den avdelingen de går på. Før lunsj får barna være med å pakke 
sammen sine ting, tar med bilde, navnelapp, sekk og klær, og går sammen med en voksen til 
sin nye plass og får installert seg der. Vår erfaring er at barnas delaktighet i dette letter 
overflyttingen. Foreldre har anledning til å be om en samtale i forbindelse med overgangen 
fra småbarn til storbarnavdeling. 

For barn som bytter avdeling og spesielt for bytte mellom småbarnsavdelingene tilbys det 
oppstartsamtaler og ny tilvenningsperiode for barn og foreldre. 

SAMARBEID BARNEHAGE – SKOLE 

Et samarbeid mellom alle rektorer og styrere, har ført til at alle barnehager og 

skoler har fått et felles verktøy til bruk i overgangssamtaler til skolen. Verktøyet i 

form av skjema og barnesamtaler brukes ved overgangen barnehage – skole. Ved 

Midtbygda har vi et ekstra nært forhold til skolen. Gjennom felles bruk av ulike 

rom og uteområdet knytter både barn og voksne kontakter. Den nære kontakten 

mellom barnehagen og skolen gjør også at overgangen til skolen for mange 

oppleves enklere. Barna er kjente på skolens område og kjenner de ansatte ved 

de ulike enhetene. 

For å knytte barn og ansatte enda mer sammen, vil vi hver måned ha det vi kaller 

«sentertimen». Her får barna i barnehagen være sammen med de skolebarna 

som en dag blir deres faddere i skolen. Skolestarterne er sammen med 5 trinn, 

2015 barna er sammen med 4. trinn og 2016 barna er sammen med 3. trinn. 

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Oppdals private og kommunale barnehager

DRIV HMS bedriftshelsetjeneste 

PPT- pedagogisk psykologisk fagtjeneste

Helsesøster/fysioterapeut

Barnevern   

NAV            

Barnehagen deltar regelmessig på arbeidslagsmøter med disse faginstansene der 

vi kan få tverrfaglig rådføring. Enkeltbarn blir ikke drøftet med navn.

Barnehagen har meldeplikt til barnevernet ved 

mistanke om barn som lever i forhold som kan skade 

deres fysiske og psykiske helse og utvikling.
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Progresjon 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og ha fremgang. 
Personale skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og 
opplevelser. Personale skal legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i 
barnehagens innhold og arbeidsmåter. Rammeplan for barnehager 2017

Gjennom gjentagende arbeid med prosjekter kan personalet oppdage og utvide det barna 
allerede er opptatt av og kan. Etter hvert som året går legges nye perspektiver og opplevelser til 
de kjente aktivitetene. Dette sikrer at barna opplever mestring, samtidig som det er noe å 
strekke seg etter. Der man i småbarn stadiet fokuserer på det konkrete, vil de erfare mer 
filosofiske og abstrakte tilnærminger etter hvert som en blir eldre.

Vurdering
I følge Rammeplan for barnehager 2017, skal det pedagogiske arbeidet beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehagelov og rammeplan. Målet er 
å sikre alle barn et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplan.
Barnehagen har flere arenaer hvor vurdering av arbeidet foregår. En del er åpent for foreldre i form av dokumentasjon, dette kan være årsplan, månedsplaner, ukeplaner og 
evalueringer. I tillegg etterstrebes det å kunne gi informasjon hver dag i form av samtaler og dagsrapporter. Henvisninger til rammeplan og teori, sikrer både at planene 
utarbeides i tråd med gjeldende lovverk og samtidig gjennomføres og vurderes ut ifra lovverket.

For å vurdere arbeidet gjennomføres det ulike møter i barnehagen – alt fra ledermøter, avdelingsmøter og veiledning. I møtene gis alt personale anledning til å være med å 
vurdere arbeidet som er gjort og komme med ønsker om endring. Etter møtene og i forkant av nye planer, vurderes arbeidet som er gjort. Både om målene er oppnådd og 
om metodene fungerte som planlagt. Foreldresamtaler, daglig foreldrekontakt og foreldremøtene, er foreldrenes arena til å gi tilbakemeldinger og sin vurdering av 
arbeidet, samtidig som SU og foreldrekontakter er med å kvalitetssikre årsplan og er foreldrenes talerør inn mot barnehagen i saker som gjelder barnegruppa.

Gjennom samlingsstunder og barnesamtaler gis barna mulighet for å utrykke sin mening om innholdet i barnehagen. Barna har ulike behov, der de minste barna har behov 
for trygghet og omsorg, vil de eldre barna kreve mer innhold i barnehagehverdagen. Barns trivsel, tilbakemeldinger og utrykk, må derfor også være med når vurderingen av 
arbeidet skal skje.

Annenhver år gjennomføres det medarbeiderundersøkelser og foreldreundersøkelser. Undersøkelsene gir gode pekepinner på hva som gjøres bra og hva som må jobbes 
mer med. For at foreldre skal kunne være med å vurdere kvaliteten i barnehagen fult ut, er foreldrene avhengig av mye kunnskap om barnehagens rammer, lovverk og gis 
informasjon om drift og arbeid. Dette er vanskelig å kunne gjøre fult ut, da man ofte havner i etiske problemstillinger – likefult gir undersøkelsen en pekepinn på trivsel og 
opplevd kvalitet.
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Reiret

Ingunn Anita 

Trollhula

May Kristin Heidi

Sonja

Tove

Vikar alle avdelinger:

Karin Marita

Lisa - lærling Irene

Trude Aa. Fagansvarlig kosthold. 
Fagarbeider Reiret.
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Styrer

Johannes

Trude H.Eli Randi

Eventyrslottet

Enhetsleder 

KjellIngrid S. EstenMarit

Gaupehiet

Berit 
Karin (perm til 
mars 2021)


