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Å HØYRE TIL 

Vondt er av alle andre 

bli trakka på og trengd. 

Men vondare å veta 

at du er utestengd. 

Det er så mangt i livet 

du ventar deg og vil. 

Men meir enn det å vera, 

er det å høyre til. 

Jan – Magnus Bruheim 
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1. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD  
 

Rammeplan for barnehager pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan som 

gir rammer for innhold om årets arbeid.  

 

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, samt informasjon til foreldre og 

andre interessenter. 
 

Rammeplan for barnehagens innhold gir en utfyllende instruks til hvordan 

barnehageloven skal omsettes til praksis.  

 

Personalet i barnehagen forplikter seg til å jobbe etter følgende:  

 

 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, 

kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns 

allsidige utvikling.  
 
 Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskaper 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.  

 
 Barnehagen skal fremme verdier, holdninger og praksis for et mer 

bærekraftig samfunn 
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2. Knappskog barnehage:  

 
Knappskog barnehage opna 

august 2008. Barnehagen 

er ein av 11 kommunale 

barnehagar i Fjell 

kommune, bygget og eigast 

av Fjell Bustadstifting og 

er drive av Fjell kommune.  

 

Barnehagen har fem 

avdelingar: to småbarnsavdelingar (1-2 år), to mellomgrupper (3 - 4 år), samt ei 

førskulegruppe. 

 

Barnehagen ligg i naturskjønne omgivnader og grensar til eit skogsterreng. Kun ei 

kort tur unna ligg Ulveskogen, fjæra i Grottvika og fjelltoppen Skjenet. 

Uteområdet har store variasjonar i terrenget, og gjer barna gode moglegheiter 

til å utfolde seg. Barnehagen ligg like ved barneskulen, der vi får nytta oss av 

bibliotek og gymsal, samt vår felles grillhytte.  

 

Personalet i Knappskog barnehage:  
 

Knappskog barnehage har 20,4 årsverk. I tillegg kjem pedagogressursar, 

lærlingar, vikarar, praksiselevar, vaktmester og reinhaldar. Vi har 10 barnehage 

læare, derav to menn. 7 barne- og ungdoms arbeidarar, 3 assistentar og to 

ekstra ressursar som skal styrke blant anna språkarbeidet i barnehagen.  

  

Pedagogisk leiar er arbeidsleiar for avdelingspersonalet. Dei vaksne samarbeider 

tett for å utarbeide og gjennomføre planar. 

  

Vi driftar barnehagen ut i frå lov om barnehagar, rammeplan, dei kommunale 

vedtektene, mål og strategiplan for dei kommunale barnehagane i Fjell kommune. 

 

Opningstider: 07.00 – 17.00  

 

Planleggingsdagar: Det er fem planleggingsdagar i laupet av eit barnehage år. 

Dagane for barnehageåret 2019/2020 er: 09 september 2019, 

08 november 2019, 31 januar 2020, 22 mai 2020 og 05 juni 2020. 
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3. Barnehagens verdigrunnlag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn og barndom 
 

Barndommen har eigenverdi og vi skal ha ei heilskapleg tilnærming til barnas 

utvikling. Barnehagen skal ivareta barn sitt behov for omsorg, leik og fremje 

læring og danning for ei allsidig utvikling.  

 

Omsorg 
 

Omsorg er grunnlaget for alt arbeid i Knappskog barnehage.  

Omsorg handlar om evna til å sjå og tone seg inn på barnas behov.  

Omsorg er grunnsteinen for at barn skal føle tryggleik for å frigjere seg i leik 

og læring.  

 

Personalet skal: 

 Legge til rette for omsorgsfulle relasjoner som grunnlag for trivsel, glede 

og mestring. 

 Være sensitiv vaksne som evner å sjå og tone seg inn på barnets behov. 

 Være mottakelig på barns innspel og fange opp barna sine signalar og 

leggje merke til deira følelseuttrykk. 

 Vere empatiske. 

 Hjelpe barn til å regulere sine emosjoner gjennom ord, stemmebruk og 

kroppsspråk. 

 Ha evne til å bli berørt av andre. 

 Ta seg tid til å gå inn i samspel i barns tempo. 

 Gje god blikk. 

 

 

 

 

«Verdigrunnlaget til barnehagen skal 

formidlast, praktiserast og opplevast i alle delar 

av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.» 
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Mangfald og gjensidig respekt 

Vi har respekt for alle menneske, 

deira kompetanse og verkelegheits 

oppfatning. Alle i Knappskog 

barnehage skal bli møtt med respekt, 

tillit, likeverd og interesse. Barn er 

sosiale aktørar som sjølv bidreg til 

eiga læring og trivsel. Samspel mellom 

menneske er avgjerande for korleis 

barn utviklar seg og lærer.  

Personalet skal: 

 Gje barn mulighet til å oppleve at det finst mange måtar å tenkje, handle 

og leve på. Vi arbeider med f.eks DUÅ/DINO. 

 Synliggjere verdien av fellesskap, og variasjon i verdiar, religion og livssyn. 

F.eks vennskapsveka, jule og påskesamlingar og FORUT. 

 Leggje til rette for kulturmøter slik at alle barn kan få oppleve glede og 

meistring i sosial og kulturelle fellesskap. Dette skjer blant anna ved 

markering av Samenes nasjonaldag, Knappskog leikane og Kunstdagen. 

 

Likestilling og likeverd 

 
Alle barn i barnehagen skal få oppleve 

at dei har betyding for fellesskapet 

uansett alder, kjønn eller 

familiebakgrunn.  

Vi har eit miljø der skilnad møtes med 

respekt og forståing. Barnehagen er 

ein møteplass for barn og foreldre 

med ulik kulturell, språkleg, religiøs 

eller sosial bakgrunn.  
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Personalet skal: 

 Motverke alle former for diskriminering og fremje nestekjærleik. Vi 

arbeidar med f.eks «Min kropp» to gangar i året, samt førskulegruppa har 

tema i DINO skulen. 
 Reflektera over sine eigne haldningar for best mogeleg å kunne formidle 

og fremje likeverd og likestilling. 
 Formidle, skape og fornye kultur, og være med på å utvikle kulturell 

identitet.  
 Utfordre, støtte og lytte til barna.  
 Forstå barnet og følgje barnets initiativ.  
 Være likeverdige samtalepartnar der det utvekslas erfaringar, tankar, 

meinigar og følelsar. Det skal være samtalar som er meiningsfulle for 

barnet.  

 

Venskap: 

 
Venskap bidreg til at vi blir ein del av eit sosialt fellesskap 

som igjen bidreg til ei positiv sjølvkjensle. Å tilhøra ei 

gruppe gir barn tryggleik og sosial tilhøregheit. Å oppleve 

venskap handlar om å føle seg godtatt og verdsatt for den 

ein er.  
 

Fellesskapsfølels

en når ein er 

saman med vener 

gjev barnet 

positiv sjølvkjensle. Samspelet skjer 

gjennom leik. Barn leikar fordi dei 

ynskjer det, og fordi dei treng det.  

 

 

Barnehagen har eit bevisst forhold til korleis ein skal arbeide med barn slik at 

dei kan verkeleggjere sitt eiga potensiale, meistre utfordringar i livet og bidra 

til fellesskapet. Vi forstår oss sjølve ved å sjå på andre og ved å måle oss med 

andre.  
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Personalet skal: 

 Utvikle gode leikemiljø som er tilrettelagt for det enkelte barns utvikling 

og behov. 

 Utvikle  eit miljø som har fokus på venskap og sosial støtte.  

 Fokus på humor, glede og begeistring. 

 Tilhørighet. 

 Arbeide med relasjonar til vaksne, jevnaldrane og yngre barn.  

 Tilpasse kvardagen slik at alle barn opplever mestring som står i forhold 

til eiga alder og modning.  

 

Leik: 
 

 
 

Leik er barna si viktigaste uttrykksform og den 

stimulerer til kreativitet og fantasi. Gjennom 

leikende læring frigjer barna eigne krefter, evner 

og anlegg. I leiken prøver barna ut erfaringar, 

opplevingar og utviklar tankar.  

 

Personalet skal: 

 Inspirere barn til å velge variert og se 

gleden av å leike saman med andre barn. 

 Arbeide med relasjonskompetanse. 

 Fokus på tilknyting. 

 Vere tilstadeverande. 

 Skjerme leiken f.eks dele inn i mindre grupper. 

 Veilede, støtte og delta når det er nødvendig. 

 Tilrettelegge for gode og inspirerende leikemiljø. 
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Livsmestring og helse: 

 

 
 

Målet er at alle barn skal ha ei god psykisk 

og fysisk helse. Ein viktig faktor er at 

barn opplever tilhøyrsle og fellesskap med 

andre menneskar, har vener, opplever 

mestring og føler meining med det dei 

held på med.  

 

 

 

 

Vi legger til rette for almen pedagogisk 

tilbod for barn som treng ekstra støtte ved 

blant anna å dela barn i mindre gruppar, ha 

språk gruppar og tilrettelegge  best mogleg 

etter barns behov. 

 

Barn trenger voksne som kan hjelpe dem å 

forstå alt dei tenker og hører rundt seg. 

Voksne skal våge å stå i det åpne og ukjente, 

det skaper en lyttende innstilling og dialog.  
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Personalet skal: 

 Møte barn på ei anerkjenande og respektfull måte, dvs gje barn følelse av 

å være noke verdt og at nokon treng deg.  

 Leggje til rette for at alle barn får oppleve positive relasjonar, være med 

på aktivitetar som dei meistrar og ha vener å leike med i barnehagen. 

 Ha strategi for korleis handtere vanskelege følelsar og hendingar. 

 Bry seg og skape tryggleik. Barn skal føle seg trygg ved å være seg sjølve 

og vite at ein har vaksne som støttar og rettleiar. 

 Gje leiken gode vilkår. 

 Være engasjert og gje gode blikk. 

 Styrke sjølvbilete. 

 Robusthet. 

 

 

«Folk vil glemme hva du sa, 

Folk vil glemme hva du gjorde, 

Men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle seg.» 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghet 
Trivsel 

 

DUÅ/  
DINO 

Fokus barn 
Medvirkning 

Trygg i 
Fjell 

Leik 
Leikegr 

Mestring 

Glede 

Humor 

COS 

Relasjon 
Vennskap 

Språk 
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Årets satsningsområde er Livsmestring og helse, med tre undertema: 

 

 
 
 

5. Barnehagens visjon og mål 
 

 

Visjon: 

  
 

 

 

 

 

 

Kvardagen er tilrettelagt for utvikling av opplevingar, 

erfaringar, ferdighetar og kunnskap. Leik er i fokus og 

gjennom leik undrar, forskar og skapar barn.  

 

Kvardagsmålet er å skape magiske augeblikk. Dei kan ikkje 

målast, teljas eller planleggast. Magiske augeblikk kan ein 

føle, du kjenner varme, nærleik, undring og lykke. 

 

Barna opplev eit miljø der dei vekslar mellom fysisk 

utfolding og ro gjennom sjølvregulering. Alle barn treng 

ein trygg base, ei stad å kvile og hente krefter.  

Leik og vaksenrolla 

•Tilretteleggja 

•Leikemiljø 

•Forstå barnets 
intensjon 

•Gled og humor 

•Meistring 

•Kvile 

•Dialog 

•Kunnskap 

•Kunne, ville og våge 

•Varslesystem 

Venskap og inkludering 

•FN`s barnekonvensjon 

•Sosial kompetanse 

•Relasjonskompetanse 

•Meistring 

•Dialog 

•Språk leik og trening 

•Hindre krenkelser 
 

Livsglede og respekt 

•Alle barn skal få 
mulighet for en god 
barndom preget av 
trivsel, venskap og leik. 
Dagene skal ha fokus på 
glede og humor, 
skaperglede, matglede, 
bevegelseglede, 
matematikk gled og 
glede i kulturelle 
fellessakp. 
Samt det skal være rom 
for andre følelser, 
følelser som kan være 
vanskelige og som man 
trenger hjelp for å 
håndtere. 
Barnehagen skal hjelpe 
barn til å bli robuste og 
takle medgang og 
motgang. 

 

«Saman skaper vi kvardag`s magi, 

livsglede og mestring.» 
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Hovedmål: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

For å skape tryggleik, trivsel og glede må 

dei vaksne vise varme, omsorg, toleranse 

og innsikt.  

 

Vi fokuserer på barnets indre motivasjon 

og arbeidar med sosial kompetanse som er 

med å motverke utviklinga av problem 

åtferd som diskriminering og krenkelsar.  

 

Å starte i barnehage er ein stor overgang 

for dei fleste barn. Det er vårt ansvar å 

gjere barna trygg på den nye kvardagen ved å byggje gode relasjonar til barn og 

foreldre. Vi må sjå kvart enkelt barn, tilretteleggje for ein forutsigbar kvardag.  

 

Gode erfaringar for barnet styrkar sjølvbilete og aukar trivsel som igjen bidreg 

til ei positiv og god utvikling. 

 

Vi skal være ein trygg stad for alle barn, der dei lærar å: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle barn skal trives, føle tryggleik og vite 

at dei har verdi i seg sjølv. Barn skal bli 

sett, høyrt og anerkjent, samt bli tatt på 

alvor. 

 FÅ EIN VEN 

 BEHALDE EIN VEN 

 VERE EIN VEN 
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6. «De utrolige årene» og Dinosaurskulen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Personalet i barnehagen har teke del i programmet ”Dei Utrolige Årene” (DUÅ) 

som er utvikla av Carolyn Webser- Strattons. 

 

DUÅ har gitt personalet kompetanse i korleis ein skal fremje sosial og 

emosjonell kompetanse hjå barn. Vi arbeidar med relasjonsbygging, å vere i 

forkant (proaktive strategiar), gje ros og positiv merksam, belønning/ 

forsterkning, redusere uønskt åtferd og være tydelege og forutsigbare vaksne 

(klare reglar/ klare konsekvensar). Samt vi brukar beskrivande kommentarar, 

coaching og problemløysing.  

 

 

I forlengelse av dette programmet har delar av personalet fått opplæring i 

Dinosaurskolen. 

 

Målet med Dinosaurskolen er å styrke førskule 

barna sin emosjonelle og sosiale kompetanse, å 

styrke barnet sitt sjølvbilete og gje dei oppleving 

av å meistre. Barna øver på å kjenne igjen følelsar 

hos seg sjølv og andre, ta andre sitt perspektiv, 

utvikle betre ferdigheitar i forhold til 

problemløysing, konflikthandtering og 

sjølvkontroll. Barna øver også på sosiale 

ferdighetar som å lytte og vente på tur, bli einige, 

stille spørsmål, dele, hjelpe kvarandre, samarbeide og gje kvarandre 

komplimenter.  

 

Dette er viktige ferdighetar å ta med seg for ein god overgang til skule kvardag. 

For å fremje forståing brukar vi store hand dukkar, samtaler rundt 

videovignettar, rollespel og øvingar, samt ulike aktiviteter knytt opp til tema. 

 

 

 

«Et overordnet mål med DUÅ er å fremme gode 

og utviklings støttende relasjoner mellom barn og 

nære voksne, samt positivt samspill barn 

mellom.»     Fra DUÅ sentralt 
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7. COS 

 
Verdigrunnlaget i Knappskog handlar om å 

møte barn med omsorg, tryggleik, nærhet 

og anerkjennelse. Samt sikre at alle barn 

er ein del av eit fellesskapet som ser, 

lyttar og høyrer dei.  

 

Knappskog barnehage har gjennomført og 

brukar programmet COS som handlar om 

tilknyting og om å forstå barnets signal og 

uttrykk.  

Tryggheits sirkelen er ei hjelp for vaksne til å forstå korleis barnet kan bli 

tryggare og til å møte sjølvregulering og sosial kompetanse.  

Sjølvregulering handlar om å styre seg sjølv som er ei føresetnad for trivsel. 

 

 

8. Barnas medverking  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom medverknad skal barn lære 

demokrati og deltaking i samfunnet, 

samt å ta hensyn til eigne og andre 

sine behov. Medverknad gjev barn ein 

kompetanse som ruster dei til 

samarbeid og ivaretakelse av eigne 

behov. Barn i Knappskog skal ha 

innflytelse på eiga kvardag og lærer å 

ta gode val tilpassa sin alder, erfaring, 

forutsetning og behov.  

 

«Barnehagen skal sikre barn sin rett til å medverknad ved 

å leggje til rette for og oppmuntre til at barna kan få 

uttrykk for kva dei synest om den daglege verksemda i 

barnehagen…..alle barn skal kunne erfare å få påverke 

det som skjer i barnehagen.»        Rammeplan s. 27 
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Det er ein balanse mellom individuelle val og samhandling, innflytelse og 

deltakingi fellesskapet. Det betyr at barna skal delta i kvardagen, samtidig som 

det er dei vaksne som har hovudansvar for dagen.  

 
Personalet skal: 

 Se, lytte og involvere barna. 

 Møte barns initiativ og interesser, vise respekt for og ta barns undring på 

alvor. 

 Følge barns spor. 

 Leggje til rette for, og oppmuntre til at barn kan bli gitt uttrykk for sitt 

syn i barnehagens kvardag. 

 Se barns uttrykk. 

 Vise kvart enkelt barn respekt og likeverdighet.  
 Samtale med barn, spørje kva dei tenkar og mener, lytte til og akseptere 

barns synspunkt. 
 Dele barn inn i mindre gruppar. 
 Ikke vere moraliserende, men være opptatt å få innsikt og forståing for 

barns perspektiv. 
 

 

9.Fokus på eit inkluderande miljø – Trygg i Fjell   
 

 

 

 

 

 

 

 

Knappskog barnehage arbeider med å forebygge, handtere og avdekke mobbing i 

barnehagen.  

 

Visjonen til Trygg i Fjell er: 

  

 

KUNNE – VILLE – VÅGE - HANDLE 

«Barnehagen skal bidra til at barn trivst og opplever 

livsglede, meistring og ei kjensle av eigenverdi, og han skal 

førebyggje krenkingar og mobbing»    Rammeplan s. 11 
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Målsetnaden for Trygg i Fjell er å 

forebyggje og redusere omfanget av 

mobbing generelt, og å sikra at 

mobbing blir avdekka og handtert godt 

av alle som er i relasjon til barn og 

unge.  

 

Å bli krenka eller utestengt er eit 

brudd på retten til å bli respektert og 

å være trygg i barnehagen som er eit 

hovedmåla i Knappskog.  

 

Personalet skal: 

 Se til at alle barn får moglegheit til å høyre til. 

 Løfte betydningen om at alle barn skal ha det bra. Voksne skal sørge for å 

ha gode relasjoner til barn og deres foreldre. 

 Ha fokus på inkludering. 

 Være tydelige og varme voksne. 

 Arbeide med holdninger (og handlinger). 

 Ta foreldre med på råd. 

 Ha fokus på leik, fellesskap og venskap. 

 Veilede slik at negative mønstre ikkje får utvikle seg. 

 Handle når vi ser at barn står utenfor leiken eller blir på annen måte 

krenket. 

 Øve på leike kompetanse. 

 Vere nærværande og tilstade for å skaper trivsel og eit trygt miljø. 

 Følge plan for handtering om ein ser eller høyrer om barn som blir krenka. 

 

 

10.KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

 

Fjell kommune er ein språkkommune og Knappskog 

barnehage jobbar aktivt med å støtte barn i 

deira språkutvikling. Å jobbe med barns språk er 

ikkje eit prosjekt, men ein prosess.  

 

Jo meir språk barn kan, desto meir verbal blir 

leiken. Språket utviklar seg i samhandling med 

andre; det skjer i leiken og barn føler 

tilhørigheit, dei får utløp for eiga fantasi, leiken 

er på liksom og barnet kan utfordre seg sjølv.  
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Språk har betyding for heile livet og for alt vi gjer. 

Språk er nøkkel til alt, og språk er noko av det 

viktigaste barnehagen gjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet er «å styrke barnehagens daglege 

arbeid med barnas språklæring gjennom 

bevisstheit om språkleg mangfald.» 

 

 

 

 

 

 

Personalet skal: 

 Støtte barnet til å bruke språk. 

 Lytte til barnet og følge barnets initiativ. 

 Bruke språket bevisst i alle aktiviteter. 

 Bruke beskrivande kommentarar. 

 Benevne handling. 

 Være likeverdige samtalepartnar. 

 Knytte ord til handlingar. 

 Ha språkgrupper for 4 åringane 

 Språkgrupper for barn med behov. 

 Ta i bruk verktøy fra språkløype 

programmet. 

 

 

 

Frå tema samling 2018 

«Språk er begynnelsen på noe stort, språk er lek, 

det er å forstå, å utforske og å oppdage.  

Språk er å utvikle seg selv og finne sin egen vei, 

språk handler om å delta, skape minner og hjelpe 

oss å mestre.  

Språk samler oss, og det er mer enn ord. 

Språk trøster, gir mot og åpner for livs lang 

lærling.»      Språkløyper 
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11.Samarbeid heim og barnehage 

 
 

 

 

 

 

 

 

Heimen er barnehagens viktigaste 

samarbeidspartner. Saman skal vi være 

med å gje barna ein god barndom. Eit 

åpent og tillitsfullt forhold mellom 

personalet og foreldrene skaper 

tryggleik hos barna. Vi må ha eit felles 

ansvar for barnas beste.  

 

Personalet skal: 

 Gje råd og veiledning til foreldre, ut i frå den kunnskap og erfaring dei 

innehar.  

 Ha dialog ved bringing og henting, og andre samarbeides arena.  

 Gje informasjon via ulike skriv, oppslag, mail og månedsplanar om kva 

aktiviteter som er planlagt i barnehagen.  

 Møte barnet og foreldre med et smil og se, lytte og anerkjenne dem.  

 Gi tilbakemelding om hvordan barnet har hatt. 

  Praktisk informasjon som sovetider er tilgjengelig i garderoben. 

 

Forventninger til foreldre: 

 Åpenhet. 

 Samarbeid om barnets beste. 

 Engasjerte foreldre.  

 

Foreldresamtalar: 
 

Vi gjer tilbod om ein foreldresamtale i året. Den har vi mellom 

november og april. Dersom det er behov eller ønskeleg med 

fleire samtaler, avtalast dette mellom foreldre og pedagogisk 

leiar.  

 

Formålet med samtalene er at foreldre og pedagog kan komme 

saman og gje gjensidig tilbakemelding om barnets behov, 

«Barnehagen skal leggje til rette for foreldresamarbeidt og god 

dialog med foreldra. Foreldresamarbeidet skal skje både på 

individnivå, med foreldre til hvert enkelt barn, og på gruppenivå 

gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalet.»     Rammeplan s. 29 
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utvikling og ellers anna av felles interesse. 

 

Dei nye barna i barnehagen vil få ein startsamtale, som er ein utvida 

foreldresamtale. Startsamtalen omhandlar ulike tema knytt til barnet sin 

familie. 

 

Foreldremøte: 
 

På foreldremøte blir generell 

informasjon om ulike tema som angår 

barn, barnehage, oppvekstmiljø tekke 

opp og diskutert.  

På foreldremøtet om hausten er det 

valg av representanter til 

samarbeidsutvalget i barnehagen. 

 

Foreldreråd: 

 
Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen, og skal sikre eit godt 

samarbeid mellom heim og barnehage med fokus på å skape et godt miljø basert 

på fellesinteresser. 

 

 

Samarbeidsutvalg: 
 

Samarbeidsutvalget (SU) er eit 

rådgjevande, kontakt fremjande 

og samordna organ som består av 

foreldre/foresatte og ansatte i 

barnehagen.  

 

SU skal først og fremst ivareta 

samarbeidet mellom barnehage 

og foreldrene. Saker som er 

viktige for innholdet i barnehagen, forholdet til foreldrene, barnehagen eller 

lokalsamfunnet skal leggjast fram for SU. 
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Brukerundersøkelse: 
 

Det blir gjennomført brukerundersøkelse anna 

kvart år i barnehagen. Den gjer barnehagen ein 

indikasjon på områder som er bra og områder vi må 

jobbe videre med. Resultatet blir først gjort 

kjent for personalet, deretter blir det tatt opp i 

SU.  

I år har vi tatt ut måltid og matglede som vi skal 

arbeide videre med.  

 

 

12.Måltid og matglede 

 
Barnehagen følger retningslinjer for mat 

og måltid. Måltid og matglede skal gje 

barna eit grunnlag for å utvikle matglede 

og sunne helsevaner. Måltid i barnehagen 

er ein god anledning til hygge og sosialt 

samvær, men også en arena for læring. 

 

Eit godt måltid skal preges av ro, god tid, 

fellesskap, smaker og sosialt samvær. 

 

Personalet skal: 

 Tilretteleggje for gode matvaner og være gode 

rollemodeller. 

 Tilby eit sunt og variert kosthald.  

 Varm mat er hovudsakleg heimelaga suppe. 

 Fokus på korleis maten blir severt. 

 Gje barna smaks opplevelser. 

 Ta barn med i matlaging. Dette bidreg til til læring i 

samarbeid, språk, matematikk, smak, hygiene og 

finmotorikk. 

 Ha rutiner og rammer som tar barn og deres 

medvirkning på alvor.  

 Gjøre måltid til en gledes stund. 

 Dyrke egen grønnsakhage sammen med barna 
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Det magiske måltid: 

 

Å ete handlar om meir enn å stoppe den morske 

murringa i magen. 

God mat og gode måltid gjer at vi kan leike og lære. 

God mat og gode måltid gjer at vi kan løft tungt og 

tenkje hardt. 

God mat og gode måltid får menneske til å trivast 

saman. 
   Frå Nasjonal handlingsplan for betre kosthald (2017 – 2021) 

 

 

13.Tilvenning, overgang frå avdeling til avdeling og frå barnehage 

til skole  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle barn skal ha trygge rammer når dei kjem, går og 

slutter i barnehagen. Alle overganger er ei 

endringsprosess, det vil si det skjer ei rolleendring for 

barn der det blir nye krav og forventninger til barnet. 

Målet er ikkje å unngå overgangar, for overgangar er 

ein del av livet. Målet er å gjere dei så gode som mogleg 

slik at barnet kan mestre overgangane og komme 

styrket gjennom dei. 

 

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for 

at barnet kan få ein trygg og god start i 

barnehage…..barnehagen skal i samarbeid med foreldra og 

skulen leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og god 

overgang frå barnehagen til skulen, og eventuelt skule 

fritidsordning.»     Rammeplan s.33 
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Tilvenning 
 

Barn si oppleving av den første tida er 

svært viktig for deira forhold til 

barnehagen.  Målet for tilvenning er å 

tilrettelegge for ein god og trygg 

tilknytings prosess. Tilvenningstida kallar 

vi den tida barna treng for å bli trygg på 

dei nye vaksne, rutinar og dei andre barna.  

 

Når eit barn skal over på ny avdeling, 

besøker barnet avdelinga saman med ein 

kjent vaksen over ein periode, slik at 

barnet blir kjent med nye rutinar, barn og 

vaksne. Føresette skal få beskjed i god tid om skiftet slik at dei kan førebu 

barnet heime. 

 

Den fyrste skuledagen er viktig for barn og 

foreldre, og vi arbeidar for ein god og trygg 

overgang frå barnehagen til skulen. Vi har 

eit tett og godt samarbeid med Knappskog 

skule. Vi brukar blant anna skulens gymsal, 

biblioteket og dei eldste barna deltek på 

skulens Samsong. Det er klare føringar for 

rutinar om kva som skal gjennomføras i 

overgangen barnehage og skule.  

 

Tilbud til nye foreldre (august): 

 Foreldremøte før oppstart. Dette er også for dei som har barn som skal 

bytte avdeling. Her tek vi opp sakar som gjer overgangen så mild som 

mogleg.  

 Besøksdager. 
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14.Barnehagen som pedagogisk verksemd 

 

 
 

 

 

 

Ein lærande organisasjon: 
 

 

 

 

 

Barnehagen som ei lærande organisasjon: 

 
Rammeplanen seier noko om kva 

som skal til for å gje barna gode 

utviklings moglegheiter. Barn er 

født til å lære og det er dei 

vaksne sitt ansvar å ha ein aktiv 

rolle i barns læringsprosesser. 

Dei må dele av sin kunnskap og 

vise engasjement for å vekke 

barnas interesse, samt møte 

barns undring med opent sinn og 

lytte til kva dei seier. Samspelet 

skal bære preg av omsorg og respekt og har betyding for kvaliteten på barns 

læring.  

 

Rammeplanen seier at barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, 

vitebegjær og lærelyst. Det er dette som gjer grunnlaget for livslang læring og 

danning. 

 

Personalet skal: 

 Ha fokus på alt det gode som skjer i kvardagen. 

 Dele kunnskap og erfaringar. 

 Være gode rollemodeller. «Sterk sammen, unik alene» 

 Jobbe for et godt miljø som heier på kvarandre. 

 Gi ros og anerkjenne kvarandre = bekrefte kvarandre som menneske. 

«Barnehagen skal være til barnets beste. Barn skal oppleve 

glede og mestring i barnehagen. Dei skal leke, lære og utvikle 

seg og delta aktivt i et sosialt og kulturelt 

fellesskap….barnehagen skal være en god støttespiller for 

foreldre i omsorgen for barn og bidra med god stimulering til 

læring.»   St. meld. nr 41 
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 Gi hverandre rom for undring og utforskning. Dvs at det er rom for å 

feile. 

 Skape gode opplevleser. 

 Alltid gjøre sitt beste. 

 

Dokumentasjon: 
 

Å dokumentere arbeidet i barnehagen 

handlar om å fange verkelegheitene å 

sette ord på den, det vil seie å gjere 

noko synleg og tilgjengelig for seg 

sjølv og andre.  

 

Personalet dokumentarar arbeidet i 

kvardagen gjennom månads planar, 

dagen i dag, observasjonar, 

refleksjonsnotat, bilete og samtaler.  

 

Personalet skal sette ord på sine 

handlingar og tankar slik at det blir klart for kollegaer, barn og føresette kva vi 

tenkjer er kvalitet i barnehagen, og kvifor vi gjer som vi gjer.  

 

 

Digitale praksis: 
 

Barnehagen har ervervet seg ulike verktøy for å fremje 

den digitale praksis i barnehagen. Digitale verktøy gjer 

oss mange moglegheiter, både innan leik og læring. Eit 

barn kan klare mykje åleine, men for å utvikle seg vidare 

trenger barn støtte og hjelp.  

 

Vi har ulike digital verktøy som ipader, smartboard, pc og 

kamera som jevnleg blir teke i bruk. 
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Vurdering: 
 

Målet for vurdering er å sørgje for kvalitet i barnehagen der barns trivsel og 

tryggleik er i fokus, samt gje mestringsfølelse til barn og vaksne.  

 

Vi må saman med føresette skape ein tilbakemeldingskultur som hindrar at barn 

opplev å stå utanfor. Barnehagen skal vere ein stad der alle barn veit at dei blir 

likt og anerkjent for den dei er av alle vaksne i barnehagen.  

 

Eit mål i vurderingsarbeid vil være å fornye og øke kvaliteten i barnehagen. Vi 

brukar regelverket, årsplan, pedagog møta, avdelings møta, personal møta, daglig 

foreldrekontakt og bruker undersøkelsar til å vurdere drifta og den pedagogiske 

verksemda.  

 

Verktøy fra DUÅ, Dinoskulen og COS blir daglig teke i bruk, samt vi har 

ressurspersonar i personal gruppa som har ansvar for å følgje opp metodane. 

 

Vurdering føretakas kontinuerleg gjennom spørjeundersøkingar for ansatte og 

føresette, dokumentasjon og refleksjon i personalgruppa. 
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Plan for vurdering barnehageåret 2019/ 2020: 

 

Korleis kan vi sikre at alle barn har det bra i Knappskog barnehage? 

 

Hva Hvem Hvordan Når/tid 

Livsmeistring med leik 

i fokus 

Avdeling 

 

 

 

 

Foreldre 

Reflekter rundt 

korleis ein 

tilretteleggjer for 

barns leik. 

 

Spørsmål til foreldre  

Des og mai 

 

 

 

 

Februar/Mars 

 

Foreldresamarbeid 

 

 

«Korleis møter vi barn 

og foreldre i 

Knappskog 

barnehage?» 

 

Foreldrene 

 

 

Ansatte/møter 

Foreldresamtalene 

 

 

A – standard 

utarbeidet 

November til 

april 

 

Kontinuerlig 

Trygg i Fjell 

 

4 – 5 åringer 

 

3 åringer 

 

1 – 2 åringer 

Barneintervju 

 

Vennespørsmål 

 

Observasjoner og 

praksisfortellinger 

 

November og 

januar.  

 

Samt ved 

behov. 

Implementering av ny 

rammeplan 

Ansatte 

 

Eigen refleksjon 

 

Vekeskriv og 

ulike møter. 
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15.Rammeplanen sine fagområdar 
 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgavar er delt inn i sju fagområdar. 

Kvart område dekker eit vidt læringsfelt, og i kvardagen vil dei ikkje opptre 

isolert, men flyte over i kvarandre. I aktivitetar og prosjekt vil fleire 

fagområdar vere representert. Personalet synliggjer dette gjennom månedsbrev 

og dokumentasjon. 

 

Progresjon: 
 

Vaksne skal ta hensyn til barns alder, ferdigheter og modenhet slik at alle barn 

får utfordringar som er tilpassa erfaringar, interessa, kunnskap og ferdigheiter.  

Kvar avdeling tilpassar tema og prosjekt etter barnets alder og modenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeplanens 

fagområder: 

 

Eks på hvordan vi 

bruker den: 

Pedagogiske mål: 

Natur, miljø og 

teknikk 

         Alle barn skal leke hver 

dag 

 

 

1 – 2 år 

- Oppleve å ta i bruk 

sansene og få positive 

møter med naturen og 

nærmiljøet. 

 

 

3 – 4 år 

-Utvikle nysgjerrighet i 

møte med naturen. 

-Bli introdusert for 

miljøvern. 

-Ta i bruk eksperiment 

og bruke forskjellige 

teknikker. 

 

5 – 6 år 

-Bli introdusert for 

begrepet bærekraftig 

utvikling; å ha respekt 

for naturen, vite noko om 

miljøvern og få kjennskap 

til samspellet i naturen. 

 

 

 

 

«Progresjon i barnehagen innebær at alle barna skal 

utvikle seg, lære og oppleve framgang…..barnehagen skal 

legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får 

varierte høve til leik, aktivitetar og læring.»   Rammeplan s. 44 
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Rammeplanens 

fagområder: 

 

Eks på hvordan vi 

bruker den: 

Pedagogiske mål: 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 
 

 

 

- Et godt språkmiljø. 

- Barna skal oppleve 

glede og nysgjerrighet 

ved å utvikle og mestre 

ulike 

kommunikasjonsformer. 

- Utvikle symbol og 

begrep forståelse. 

- Språkgruppe for 4 

åringene. 

1 – 2 år 

- Bli kjent med 

billedbøker og 

pekebøker. 

- Bli kjent med bøker 

med enkel tekst. 

-Ha fokus både på non 

verbale og verbale 

språket. 

- Lære sanger med og 

uten bevegelser ved 

f.eks bruke sangkort og 

konkreter. 

- Få kjennskap til rim og 

regler ved å bruke 

instrumenter og klapping. 

- Utvikle evne til å 

kommuniserer i lek og 

samspill med andre barn.  

-Møte anerkjennende 

vaksne, oppleve å få 

uttrykke seg og bli teke 

på alvor. 

 

 

3 – 4 år 

- Utvide begrepforståing 

- Bruke språket aktivt i 

leik. Leike og tulle med 

ord. 

-Leike med språk 

gjennom teljing og 

sortering. 

- Bruke pusslespel og 

bøker. 

- Se sammenheng mellom 

ord og bilde. F.eks leke 

Kims lek, Lotto, Momory. 

- Øve på å gjenfortelle. 

Fortelle eventyr med og 

uten konkreter. 

- Lytte trening. 

- Sette ord på ønsker og 

følelser.  

- Fokus på rolle lek. 

- Dramatiserer og 

dokumentere. 

- Få kjennskap til 

bokstaver. 

5 – 6 år 

-Barn møter ordbilder, 

bokstaver, tall og andre 

symboler på avdelingen 

som kan øke interessen 

for skrift og talespråk. 

-Bli kjent med ulike 

kommunikasjons - 

formar. Fremje eigne 

ynskjer og tankar. 

- Høytlesning og 

lydbøker. 

- Mer avanserte sanger 

og historier som fører til 

refleksjon blant barna. 

- Øve på å stå for egen 

mening, lytte til andre og 

vente på tur. 

-Ha større fokus på 

teljing, sortering og leke 

med tekst. 
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Rammeplanens 

fagområder: 

 

Eks på hvordan vi 

bruker den: 

Pedagogiske mål: 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 
 

 

 

- Ha et inne og utemiljø 

som inviterer og 

inspirerer til fysisk 

aktivitet. 

- Gi barna mulighet for 

fin –og grovmotoriske 

aktiviteter som gir barn 

mestrings følelse. 

- Ha eit sunt og variert 

kosthald. 

- Rutiner for hygiene. 

-Arbeider med Trygg i 

Fjell  

1 – 2 år 

- Tilgjengelig 

lekemateriell der en kan 

bruke kroppen både inne 

og ut. 

- Gymsalen på skolen. 

- Få positive oppleving 

knytt til eigen kropp, 

mestring og bevegelse. 

-Bli kjent med 

kroppsdeler; munn, øyne, 

ører osv. 

- Tur innenfor, og korte 

turer utenfor 

barnehagens område. 

-Tumletorsdager i  

- Grønnsakhage. 

 

 

 

 

 

3 – 4 år 

-Gymsalen. 

-Turer med mestring og 

glede i fokus. 

-Tema gode og vonde 

hemmeligheter/ gode og 

vonde berøringer. 

-Bli fortrolig med sin 

egen kropp og sette 

grenser for seg selv. 

- Begynner å bli mer 

selvstendig med 

toalettbesøk og på og 

avkledning. 

-Oppleve eit sunt 

kosthald og skaffe seg 

erfaringar og 

ferdighetar gjennom 

aktivitet og leik. 

-Delta i matlaging. 

- Grønnsakhage. 

 

5 – 6 år 

- Gymsalen. 

- Tur, og gjerne lange. 

- Eksperimentere fra 

naturen. 

- Temaveker f.eks 

Kroppen min. Samt 

samlinger i Dino som 

omhandler tema. 

-Utvikle respekt for 

eigne grensar og bruke 

naturen til undring og 

utfordring. 

- Stole på egen kropp og 

utfordre egne grenser. 
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Rammeplanens 

fagområder: 

 

Eks på hvordan vi 

bruker den: 

Pedagogiske mål: 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

 

 
 

 

 

- Fokuset skal være 

prosess. 

- Inne og utemiljø skal gi 

mulighet for kreativ leik 

og aktiviteter. 

- Barna skal bli 

introdusert for et 

variert utvalg av 

formingsmateriale. 

- Barna skal få erfaring 

med sang, musikk, dans, 

teater og litteratur. 

- Barn sin medvirkning 

skal være i fokus. 

- Engasjerte og positive  

voksne som sier ja. 

 

1 – 2 år 

- Introduserer barn for 

formingsmateriell. Barna 

skal få male og tegne. 

- Barna skal få oppleve 

musikk, sang, dans, 

bevegelse og drama i 

varierte utgaver. 

- Barna skal bli kjent 

med farger. 

- Fokus på lek og 

kreativitet. 

 

Temadager. 

 

 

3 – 4 år 

- Kunne fargene 

- Finmotoriske 

aktiviteter. 

- Eventyr, drama og 

teater. 

- Utvikle følelser 

gjennom forming, sang og 

teater. 

-Bruke fantasi, 

kreativitet og oppleve 

skaperglede. 

 

Temadager. 

 

5 – 6 år 

-Detaljer i maling og 

tegning, krever 

finmotoriske 

ferdigheter. 

- Opptreden i 

barnehagen f.eks 

fellessamlinger og 

Dinoavslutningen. 

-Rollelek. 

-Museumsbesøk f.eks 

avslutningstur før 

sommerferien. 

-Oppleve estetiske 

detaljar i møte med 

naturen og ulike 

uttrykksmåtar. 

 

Temadager. 
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Rammeplanens 

fagområder: 

 

Eks på hvordan vi 

bruker den: 

Pedagogiske mål: 

Antall, rom og 

form 
 

 

 

-Gi barna mulighet til å 

utforske og leke med 

tall, former og mønstre. 

-Utvikle barnas 

matematiske kompetanse 

gjennom leik, styrte 

aktiviteter og spontane 

hverdagsaktiviteter. 

 

1 – 2 år 

- Tilgjengelig 

lekemateriell som 

understøtter utforskning 

av mattematikk f.eks 

stor – liten, putte oppi og 

ta bort, titt tei lek. 

- Bruke kroppen som 

måleinstrument for 

eksempel kasser til å 

sitte i, stubber å stå på 

og ting å krype igjennom. 

- Bruke telling gjennom 

eventyr, telle i lek og 

under måltid. 

- Sortere leker. 

- Vite om egen plass i 

garderoben og ved 

bordet. 

 

 

3 – 4 år 

- Ha spill, leker og 

måleinstrumenter 

tilgjengelig på 

avdelingen. 

-Kjenne til tallrekken opp 

til 10 f.eks synge «fem 

små apekatter» eller 

«Gullhår og de tre 

bjørnene.» 

- Delta i matlaging. 

Kjenne på ulik vekt på 

matvarer. 

- Delta med påkledning. 

- Utforske former og 

mønstre, f.eks klipp og 

lim, fargelegge leke med 

modellkitt. 

 

 

5 – 6 år 

- Eksperimentering av 

matematiske 

sammenhenger f.eks 

flyte/synke eksperiment 

og måle volum med vann i 

ulike former. 

- Ha tilgjengelig 

måleinstrument i leken 

f.eks målestokk, stoppe 

klokke, timeglass og vekt. 

- Spillgrupper der en 

øver på turtaking, teller 

og regner sammen. 

Kjenne igjen symboler på 

en terning 

- Butikklek f.eks priser, 

penger, bompenger. 

- Kunne ukedagene, og 

etter hvert rekkefølgen 

på dem. 

- Landart. 
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Rammeplanens 

fagområder: 

 

Eks på hvordan vi 

bruker den: 

Pedagogiske mål: 

Etikk, religion og 

filosofi 
 

 - Barn skal bli 

introdusert for ulike 

levesett. 

- Å være i barnehagen 

handler om å vise 

respekt for hverandre og 

ta vare på hverandre. 

1 – 2 år 

- Bli møtt med respekt 

og omsorg. 

 

-Være ein del av ein 

gruppe, og lære å dele. 

-Føle seg unik  

-Vise omsorg og ta vare 

på hverandre. 

 

 

3 – 4 år 

- Hva er rett og hva er 

galt, hvordan vet vi kva 

som er rett og galt. 

-Skape rom for samtale, 

undring og forståing av 

forskjeller. 

-Føle seg unike. 

-Få et innblikk i 

tradisjoner og høytider. 

5 – 6 år 

- Utvikle respekt, 

toleranse og interesse 

for kvarandre sin 

bakgrunn.  

-Tema i DINO 

 

 

 

 

 

Rammeplanens 

fagområder: 

 

Eks på hvordan vi 

bruker den: 

Pedagogiske mål: 

Nærmiljø og 

samfunn 

 

 

 

 

1 – 2 år 

-Oppleve at eigen 

deltakelse påvirker 

fellesskapet. 

-Arbeide med alle barn 

sin trivsel og har eit 

trygt miljø i barnehagen. 

 

3 – 4 år 

-Utforske større delar 

av nærmiljøet. 

-Få kjennskap til dyre og 

planteliv. 

 

5 – 6 år 

-Få ein forståing av seg 

sjølv i eit større 

samfunnsperspektiv. 
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16.Helse, miljø og sikkerheit 

 
Knappskog barnehage har eit eige 

verneombod som går faste vernerundar 

for å sikre eit godt og trygt arbeidsmiljø. 

Barnehagen held jevnleg drøftingsmøter 

der styrar, tillitsvalt og verneombod 

deltek. Vår viktigaste oppgåve er å drive 

førebyggan

de arbeid, 

der vi 

tenkjer 

sikkerheit og risiko og vurdere aktivitetar. Vi har 

jamleg sjekk av uteområdet, hygiene og 

gjennomgang av a – standardane i barnehagen. 

 

Helsevernetaten godkjenner barnehagen, og kvart 

tredje år er det tilsyn av eksterne tilsynsførar 

som gjennomgår det pedagogiske innhaldet og HMS 

arbeidet i barnehagen. 

 

 

17. Ferie barnehageåret 2019/ 2020 

 
Alle barn skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre veker skal 

være sammenhengende i skulens sommerferie. Dette seier ferieloven, og 

vedtektene for kommunale barnehager.  

 

Den fjerde ferieveka kan avviklast samanhengande når som helst på året. 

Alternativt kan den fjerde ferieveka delast opp i romjulen og dagane før påske, 

men det skal være fem virkedagar. Personalet må få skriftlig beskjed når den 

fjerde ferieveka avviklast. 

 

Den 5 ferieveka er barnehagen sine 5 planleggingsdagar fordelt i laupet av 

barehageåret. 

 

Foresatte betaler for 11 månader pr. år. Juli er betalingsfri måned, uansett om 

barnet tar fri juni, juli eller august.  
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Barn som byrjar på skulen til hausten kan behalde plassen i barnehagen til 

skulen byrjar. Vi må få melding om dette i kvart enkelt tilfelle. Dei barna som 

beheld plassen fram til skulestart vil bli krevd betaling for halve august.  

 

For å unngå å betale for august, må barnet ha sluttet og avvikla all ferie 

innen 31. juli.  Alle som skal begynne på skulen om høsten, må skriftlig opplyse 

når siste dag i barnehagen er. Dei treng ikkje si opp plassen. 
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18. Årshjul 

 

 

Måned 

 

 

Aktiviteter 

 
August  Tilvenning 

September  09.09 Planleggingsdag  

 Venskapsveka veke 36 

 12.09 Foreldremøte 

 SU møte 

 Brannvernveke veke 38 

Oktober  Haustferie veke 41 

 Internasjonalt arbeid med foreldretreff 

24.10.19 

November  08.11 Planleggingsdag  

Desember  Adventsamlingar 

 04.12 Adventsamling i Landro kyrkje 

 13.12 Lucia med frokost 

 19.12 Nissefest 

Januar  31.01 Planleggingsdag 

 

Februar  06.02 Samanes nasjonaldag  

 27.02 Temafest 

 Vinterferie veke 9 

Mars 

 

 

April  02.04 Fellessamling; tema påskebudskapet 

«Gul lunsj» 

 29.04 Foreldremøte for nye foreldre 

Mai  15.05 Knappskogleikane 

 28.05 Tur for førskulebarna 

 19.05 Kunstdag 

 22.05 Planleggingsdag 

Juni  02.06 Sommarfest/utstilling 

 05.06 Planleggingsdag 

 10.06 Dinoavslutning 

Juli 

 

 Ulike aktiviteter i juli måned. 
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19. Kontakt med Knappskog barnehagen 

 

Adressen er: 

 

Knappskog barnehage 

Fjæreidevegen 34 

5360 Kolltveit 

 

Mailadressen til styrer: 

 nina.turoy@fjell.kommune.no 

 

Hjemmeside:     

www.fjell.kommmune.no/barnehage/knappskog 

 

Telefonnummer: 

Styrer   55 09 63 51  Mobil: 95 04 48 34 

Avdeling Mosebakken    Mobil: 91 00 10 73 

Avdeling Småtjernet    Mobil: 48 29 02 64 

Avdeling Einetoppen    Mobil: 91 00 08 47 

Avdeling Lynghaugen    Mobil: 91 00 12 24 

Avdeling Bergknausen    Mobil: 91 00 18 63 

mailto:nina.turoy@fjell.kommune.no
http://www.fjell.kommmune.no/

