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INNLEDNING 

 

Velkommen til nytt barnehageår! 

Barnehagens årsplan er vårt interne styringsdokument, den tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehager, 
barnehageloven og kommunens satsningsområder. Avdelingene lager egne månedsplaner som tar 
utgangspunkt i årsplanen.  

Kommunens satsningsområde er kapittel 8 i barnehageloven, og om handler det psykososial leke- og 
læringsmiljøet i barnehagen. Avdelingene vil derfor ha et stort fokus rundt inkludering og fellesskap. Lek og 
sosialt samspill skal ha stor plass i barnehagen. Det å skape gode relasjoner mellom barn og voksne og mellom 
barna er en forutsetning for trivsel og læring. 

Trollskogen barnehagen har de siste årene hatt ekstra fokus på natur og friluftsliv. Barnehagen har mye utetid, 
og det legges til rette for mange fine og morsomme aktiviteter som gjøres ute. Dette fortsetter vi med også 
neste barnehageår, men i år vil leken får en stor plass både inne og ute. Barna skal lære å være sammen, og 
oppleve felleskapet i barnehagen. Personale vil ha et stort fokus på inkludering, lek og livsmestring der 
selvstendighetstrening blir vektlagt ut ifra barns alder og modenhet. Barna skal oppleve mestring, med og uten 
voksen støtte, og personale skal ha tydelig forventninger til barna. 

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår sammen med dere! 

 

 

 

KAPITTEL 1 

 

BAKGRUNN FOR VALG AV SATSNINGSOMRÅDET 

Januar 2021, fikk barnehageloven et nytt kapittel. Kapittel 8, Psykososialt lekemiljø i barnehagen. Dette handler 
om at alle barn har rett til et trygt og godt lekemiljø, og om dette ikke er tilfelle så trer barnehagens 
aktivitetsplikt inn. Det er viktig at vi alle er oppmerksomme på at mobbing og krenking også kan forekomme i 
barnehagen. Personalet skal være tett på og fange opp uheldige samspillsmønstre, skape gode trygge rammer 
og relasjoner til barna.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_8%23KAPITTEL_8
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KAPITTEL 2 

 

HOVEDMÅL OG SATSNINGSOMRÅDER 

 

Et godt psykososialt lekemiljø for alle barn.  

Psykososialt barnehagemiljø:» Et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø forstås som det psykologiske og 
sosiale miljøet i barnehagen og hvordan barn og de ansatte opplever dette. Det påvirkes av relasjoner og kultur 
som preger barnas trivsel, glede i lek, læring og deres opplevelse av vennskap og tilhørighet.»  

Barnehagen skal være et inkluderende felleskap for alle og gi muligheter for sosialt samspill, aktivitet, hvile, lek 
og læring. Barnehager med høy kvalitet er i seg selv helsefremmende og bidrar til å gi barn en god start på livet 
og læringsløpet. (Nordre Follo kommune ØHP) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hva er krenkelser? 

 «et samlebegrep for negative ord eller handlinger som oppleves som krenkende for barn eller unges verdighet 
og integritet, eller gjør at de føler seg ekskludert fra fellesskapet» 

Hva er mobbing: 

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en 
betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning” (Lund, Kovac & Helgeland, 2017 s. 6)» 

De som krenker andre må også ivaretas, det å krenke andre er ofte et signal på at man ikke har det bra. Det er 
viktig at de ansatte i barnehagen lærer barna hvilke strategier som er hensiktsmessige, bygge relasjoner og 
utvikler sosial kompetanse. Barnehagen har, sammen med foresatte ansvar for å gi barna gode betingelser for 
å utvikle toleranse og en inkluderende holdning. Små barn kan kommunisere misnøye ved å bite eller slå før de 
har utviklet språk. Med veiledning og støtte fra voksne, vil de lære at det ikke er god samhandlingsstrategi.  

De ansatte har et særskilt ansvar for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø. I Trollskogen barnehage har vi 
satt oss godt inn i planen og personalet vet hva som forventes av dem. Avdelingene jobber i smågrupper store 
deler av dagen med faste voksne, barna er sammen med kjente voksne hver dag, som kan støtte barnas 
utvikling. Personalet er skolert i – «barns relasjonsarbeid er de voksnes ansvar». Hele personalgruppen deltok 
på kurs om dette temaet april 2021. Vi tar dette med oss videre og jobber jevnlig på personalmøter og 
planleggingsdager med voksenrollen i barnehagen. På planleggingsdagen 2. januar 2023 skal hele personalet 
delta på heldagskurs med tema: trygghet og tilknytning i barnehagen.  

 

 

HOVEDMÅL FOR BARNEHAGEÅRET 

 

Som en del av Trollskogen barnehages visjon så er det viktig for oss at alle barn blir sett, hørt og forstått ut ifra 
sin alder, modenhet og personlighet. Gode relasjoner mellom barn og voksne er en forutsetning for både trivsel 
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og læring. Hos oss har vi personal som har jobbet i mange år og som vet hva som forventes av dem i møte med 
barn. Vi har ansatte som tar ansvar for jobben sin og som ønsker å gi barna de beste forutsetningene videre. 
Livsmestring, robusthet og gode relasjoner jobbes det med kontinuerlig, samtidig som at barns lek og 
begynnende vennskap skal skjermes.  

Gjennom observasjoner og samtaler med barn, skal personalet være trygge på at barna trives, at de føler seg 
trygge og de er en del av et felleskap. I barnehagen er det null toleranse for mobbing og krenkelser.  

Personalet skal legge til rette for mestring og selvstendighet, både når det gjelder hverdagsaktiviteter som av- 
og påkledning, rundt matbordet, men også i emosjonelle sitasjoner alene eller sammen med andre barn.  

Vennskap er viktig, og barna skal får mulighet til å danne gode relasjoner til hverandre. Dette er de voksnes 
ansvar i barnehagen. Å legge til rette for vennskap og fellesskap kan skje gjennom felles opplevelser, lek og 
prosjekter.  

Kjennetegn på personale ved måloppnåelse Kjennetegn på barna ved måloppnåelse 

- Personale inkluderer alle barna i et felleskap 
og sørger for at alle blir sett. 

- Personale anerkjenner barns følelser og 
møter dem der de er. 

- Personale legger til rette for et levende 
lekemiljø. 

- Personale er til stede der barna er, og er 
aktive i samspillet med barna.  

- Personale deltar og beriker leken på barnas 
premisser. 

- Personale lytter og observerer systematisk 
hvordan barn har det.  

- Personale griper inn når de ser at barn har 
det vanskelig. 

- Personale støtter barna i å mestre motgang, 
håndtere utfordringer og bli kjent med egne 
og andres følelser. 

- Personale legger til rette for gode 
mestringsopplevelser, ved å være bevisst sin 
rolle som nære og veiledende voksne. 

- Personale er nysgjerrige, lekende og 
undrende sammen med barna.  

- Personale viser glede og humor i samspillet 
med barna. 

 

- Barna har gode relasjoner til «mange» andre 
barn. 

- Barna inviterer hverandre med i lek og 
aktiviteter. 

- Barna bruker omgivelsene i samspill med 
andre barn til å utvikle leken over tid. 

- Barna opplever gode leke-situasjoner hver 
dag. 

- Barna tar kontakt med de voksne når de 
opplever at noe er vanskelig. 

- Barna sier «stopp», setter grenser for seg 
selv og andre. 

- Barna uttrykker glede ved å komme i 
barnehagen. 

- Barna ønsker å «klare» selv, de øver seg og 
samarbeider. 

- Barna viser glede og humor samspillet med 
både barn og voksne 

 

 

 

Hovedmål: 

1. I Trollskogen barnehage opplever alle barn et trygt og godt leke- og læringsmiljø. 
2. Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
3. Personale er trygge og tydelige voksne, som skaper gode relasjoner til barna. 
4. Barna opplever mestring gjennom aktiviteter som fremmer selvstendighet, både i praktiske og 

emosjonelle situasjoner.  
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KAPITTEL 3 

 

3.0 INNHOLD OG ARBEIDSMETODER  

 

3.1 SKOLERINGSOMRÅDE  

 

Det psykososiale lekemiljøet i barnehagen –Det psykososiale lekemiljøet, er et felles satsningsområde i hele 
kommunen og personale skal delta på kurs om relasjonsarbeid på plandagen i januar. Å være tett på barna, 
både i hverdagsaktiviteter og lek inne/ute er viktig for å fange opp uheldige samspillsmønstre og sette i gang 
eventuelle tiltak. Gjennom observasjon og refleksjon vil personale få viktig kunnskaper om alle barns 
kompetanse både når det gjelder lek og sosialt samspill.  

Voksenrollen- Personale skal lese boken «den autoritative voksenrollen i barnehage og skole» (Pål Roland) 
Denne boken tar for seg hvordan personale skal jobbe med relasjoner, utfordringer i barnegruppen, mobbing 
og sosial emosjonell læring. Det som kjennetegner en autoritativ voksen, er voksne som er tydelige, stille krav 
men som samtidig viser varme og kontinuerlig jobber for å skape gode relasjoner.  

Gjennom året skal avdelingene være innom temaer som får oss gjennom rammeplanens innhold, når det 
gjelder lek, læring, omsorg, danning og livsmestring. I tillegg vil avdelingene være gjennom alle fagområdene 
fra Rammeplanen i løpet av året. 
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3.2 FAGOMRÅDENE 

 

Fagområder tema 

Kommunikasjon, språk og tekst. 

 

Språk, både verbalt og tegn til tale 

Lese bøker, høytlesning 
Musikk og sang 

Rim og regler 
Bruke konkreter i samling  

Kunst, kultur og kreativitet 
 

Forming knyttet opp til ulike temaer 
Bruke udefinert materialer i lek og aktiviteter både 
inne og ute. 

Natur, miljø og teknologi 
 

Utelek, turer, undre seg over årstider og endringer 
som skjer i naturen. 

Antall, rom og form 
 

Telle, lage former  
Bruke udefinerte materialer i lek og aktiviteter 

Lære noen matematiske begreper, stor, liten og større 
enn..m.m 
Spill  

Etikk og filosofi 
 

Tradisjoner og religioner.  
 

Refleksjon over hvordan vi er mot hverandre, normer 
og verdier 

Nærmiljø og samfunn 

 

Hvem er jeg, og hva liker jeg? 

Barn mulighet til å påvirke sin egen hverdag i 
barnehagen. 
Familien, ulike familieformer 

Bli kjent med nærmiljøet 
Bli kjent med samisk kultur 

Begynnende kjennskap til menneskerettigheter, FN s 
barnekonvensjon 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

 

Fysiske leker ute og inne 

Øve på å mestre risikofylt lek gjennom kroppslige 
utfordringer 
Bli kjent med egne behov, kjennskap til 
menneskekroppen 
Hygiene og kosthold 

selvstendighetstrening 
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 3.2 METODIKK 

 

I Trollskogen barnehagen bruker vi smågrupper som metode. Med det mener vi at barna deles inn i faste 
smågrupper, med en fast voksen som er sammen med de store deler av dagen. På småbarna er det 3-4 barn pr 
gruppe og på storbarna er det 6-7 barn pr gruppe. Gruppene fordeler seg inne og ute gjennom hele dagen. 
Turer gjennomføres i mindre grupper om det er nødvendig. Avdelingene samarbeider en del på tvers, spesielt 
ute. Dette gjør at barna blir trygge på flere voksne, og ikke bare de som er på avdelingen til barna.  

 

3.3 PROGRESJON 

 

Barna skal oppleve varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Barna skal få utfordringer tilpasset sine 
erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Rammeplanen s. 44). Prosjekter som avdelingene jobber med, 
er det barnas selv som skal drive disse frem sammen med de voksne. Innholdet i prosjektene vil variere ut ifra 
barnas interesser og alder. 

 

3.4 TILBUD TIL 5 ÅRINGENE 

 

I år er alle førskolebarna samlet på Tussetroll og førskoleopplegget vil bli gjennomført på avdeling. I disse 
øktene vil barna lære om språk, rim og regler, ha lytteøvelser, selvstendighetstrenging og livsmestring. Det vil 
bli gjennomført barnesamtaler gjennom året med tema, trivsel i barnehagen og hvordan det blir å begynne på 
skolen. Målet er at barna skal få med seg en god bagasje når de starter på skolen som selvstendighet, løse 
konflikter, sosial kompetent, tåle motgang. Å være trygg på seg selv, å kjenne seg god nok som venn og 
lekekompis er godt å ta med seg inn i skolen.  

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/overgang-barnehage---
skole---sfo.pdf 

     

3.5 MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 

 

I Trollskogen barnehage har vi flere barn med annet morsmål enn norsk og der foreldrene har annen kulturell 
bakgrunn.  

«Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, stryke og følge opp 
barna ut ifra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i 
verdier, religion og livssyn.» (Rammeplan for barnehagen 2016) 

Førskolealder er de viktigste årene for språkutviklingen. Foreldrene har ansvaret for å lære barna morsmålet, 
mens barnehagen er en viktig arena for å lære norsk. Om det er behov for tolk i samarbeidet med foreldrene, 
så ordner barnehagen dette. 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/overgang-barnehage---skole---sfo.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/overgang-barnehage---skole---sfo.pdf
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«Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, og som for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn 
kan få oppleve mestring i sosiale og kulturelle felleskap.» Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med ulike 
kulturer, toleranse og respekt for ulikheter og at det finnes ulike måter å leve på. (Rammeplan for barnehagen 
2016) 

Barnehagen vil markere høytider og tradisjoner knyttet til kulturer og religioner i tillegg til de norske og 
samiske.   

 

3.6 BRUK AV DIGITALE VERKTØY 

Alle avdelingene har en egen pc og iPad. I rammeplanen står følgende om barnehagens digitale praksis: 
«Barnehagens 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 oppfylle rammeplanens 
føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle 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.» (RP 
s.44). 

 Personalet skal utøve digital dømmekraft og ha et bevist forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta 
barnas personvern (RP s 44) Bruk av digitale verktøy vil være varierende ut ifra barn alder og modenhet. 

 

3.7 HVILING I BARNEHAGEN 

I rammeplanen for Barnehager s. 11, står det i et eget avsnitt om livsmestring og helse, «Barna skal ha mulighet 
til ro, hvile og avslapping i løpet av dagen.» I Trollskogen barnehagen har alle barna hviletid hver dag. Noen 
sover mens andre ligger og slapper av. Det spilles rolig musikk og noen ganger lydbok i hviletiden. I FN`s 
barnekonvensjon står det også at alle barn har rett på hvile, og personale legger til rette for at de får mulighet 
til det. Barna trenger å lære seg å roe seg ned og slappe av i en hektisk hverdag.  

 

3. 8 SE MEG HELE MEG 

Fagplanen «se meg, hele meg» vil også i år brukes gjennom året. Barns kunnskaper om kropp, helse og 
seksualitet er forebyggende for vold og seksuelle overgrep. Barn skal lære hva som er lov og ikke lov, og hva 
som er normalt og hva som er unormalt. Dette temaet har barnehagen jobbet med i flere år og personale blir 
stadig trygger i formidlingen av disse temaene. Personale skal hjelpe barna til å bli trygge på å be om hjelp om 
de har vonde hemmeligheter. Her kan dere lese mer om fagplanen:  

HTTPS://WWW.NORDREFOLLO.KOMMUNE.NO/GLOBALASSETS/NORDRE-
FOLLO/TJENESTER/BARNEHAGE/210305-SE-MEG--HELE-MEG---FORELDREINFORMASJON-
2-1.PDF 

 

 

 

 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/210305-se-meg--hele-meg---foreldreinformasjon-2-1.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/210305-se-meg--hele-meg---foreldreinformasjon-2-1.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/210305-se-meg--hele-meg---foreldreinformasjon-2-1.pdf
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4.0 DOKUMENTASJON OG VURDERING  

 

4.1 ARBEIDSPLANER OG MÅNEDSPLANER: 

Alle avdelingene lager arbeidsplaner og månedsplaner som tar utgangspunkt i satsningsområdene i årsplanen 
og fra rammeplanen. Planene tilpasses den enkelte avdeling, ut ifra alder, interesser og behov. Månedsplaner 
sendes ut i forkant av hver måned.  

 

4.2 EVALUERING OG REFLEKSJON: 

Barnas utbytte av barnehageoppholdet, arbeidsmetoder og mål skal kontinuerlig være oppe til vurdering. Dette 
skal skje i det daglige, i veiledning og på avdelingsmøter. Barna skal også delta i slik refleksjon ut fra alder og 
modenhet. Vi bruker kvalitetskjennetegn som refleksjonsverktøy.  

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/kvalitet-og-satsingsomrader/ 

 

4.3 ULIKE FORMER FOR DOKUMENTASJON: 

Avdelingene bruker bilder, billedrammene, utstillinger med tekst og nettsiden til å dokumentere arbeidet som 
foregår. Den daglige muntlige kontakten mellom barn, personalet og foreldre er viktig for å formidle hva som 
skjer i barnehagen. Det er likevel viktig for oss, at jobben med dokumentasjon ikke skal gå på bekostning at 
barnas tid.  

 

INFORMASJON 

BARNEGRUPPEN  

Lykketroll Småtroll Tussetroll Bustetroll 

1-2 åringer 

Plass til 9 barn 
 

 
Starter opp med 8 barn 

 

1-2 åringer 

Plass til 9 barn 
 

 
Starter opp med 9 barn 

4 -5 åringer 

Plass til 19 barn 
 

 
Starter opp med 19 barn 

2-3 og 4 åringer 

Plass til 15 barn 
 

 
Starter opp med 15 barn 

 

 

 

 

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/kvalitet-og-satsingsomrader/
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PERSONALE I TROLLSKOGEN BARNEHAGE 

Avdeling Navn Stilling 

Administrasjon Janniche Molvik 100% -  Virksomhetsleder/styrer 

Småtroll Andrea Kvifte 100% -  Pedagogisk leder 

Leyla Akramsara 

Marta Anne Pezdan 

60%-   Assistent- vikar 

40%- Barnehagelærer student, vikar 

Mirlinda Tahirukaj 100% -  Barne- og ungdomsarbeider 

Bustetroll Marita G. Hareid 100% -  Pedagogisk leder 

Khatol Ostawar 100% -  Barne-og ungdomsarbeider 

Sandra S. Libråten 100% -  Barne- og ungdomsarbeider 

Tussetroll Mari L. Gjedtjernet 100% -  Pedagogisk leder 

Mariann Engen 50% -  Barne- og ungdomsarbeider, 50%-   
Barnehagelærer på disp. 

Hilde Hunhammer 100% -  Barne- og ungdomsarbeider 

Salma Y. Qalib 40 %- barne- og ungdomsarbeider, 
tilrettelegging 

Lykketroll Kristine Vorren 100% - Pedagogisk leder 

Hanne G. Jensen 50% barne- og ungdomsarbeider 
50% barnehagelærer på disp 

Jenni E. Kirkemo 100% barne- og ungdomsarbeider. Vikar 

 

 

 

 

 

ÅRSHJUL OG VIKTIGE DATOER 

MÅNED DATO AKTIVITET KOMMENTAR Felles fokusområder 

AUGUST 
 

 

1. AUGUST Nytt barnehageår   

Tilvenning og 
bli kjent 

15 og 16.  
august 

Planleggingsdager 

 
 

 
 

 

Barnehagen er stengt 
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SEPTEMBER 
 

 

13. september 
 

28.september 
 

 
Uke 38 og 39 

Høstsuppe 
 

FORELDREMØTE  
  

 
Brannsikkerhetsuke 

 
 

Se egne invitasjon 
 

 
Brannøvelse, 
brannvern som tema. 

 

Utelek og 
brannvern 

OKTOBER 
 

 
 

Oktober 
 

 
 

Meg og familien 
 

 

Avdelingene har 
fokus på hvem vi er, 
hvor vi kommer fra 
og familierelasjoner, 
nærmiljø og samfunn 
 

 

Jeg er meg! 
 

24. oktober FN dagen Solidaritet FN dagen 

NOVEMBER 

 
 

 
 

16. november Planleggingsdag Barnehagen er stengt  
 

November Rollelek, late-som -om 
lek, samarbeid og 
vennskap. 

- Turtaking 
- Felles 

opplevelser 
-  

Avdelingene legger 
til rette ut ifra 
modenhet og alder 

«late-som-om-
lek» og 
samarbeid. Øve 
på å leke 
sammen. 
 

 - Refleksfrokost 
ute 

Bruke av refleks Trafikksikkerhet 

DESEMBER 1.desember Julegrantenning Tenne lyset i juletreet 
ute 

 

Jul og høytider 
 13. desember Lusia i barnehagen Tog på 

ettermiddagen ute. 3-
5 åringene deltar. De 
andre ser på 
 

9. desember? Julelunsj For barn og ansatte 

16. desember? Nissefest For barn og ansatte 

21. desember Julefrokost (lys 
frokost) 

For barn og foreldre 

   
 

2023     

JANUAR 2. januar Planleggingsdag Barnehagen er stengt  
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januar   Utelek/vinterlek 
 

 

Januar/februar 

  Samefolkets dag 

FEBRUAR 
 

 
 

 
 

6. februar Samefolkets dag 
 

Barnehagen markerer 
dagen og tema om 
samefolket 

Samefolkets dag 
 

17. februar Fargefest  Farger og 
fargefest 

 
 

MARS 
 

 
 

 
 

 
 

Starter 22. 
mars- 20 april 

   

Ramadan 
 

30. mars påskefrokost Foreldre og barn Vår 
Plante og 
vårtegn 

APRIL 
 

 
 

 
 

   Påske og vår 

5-10 april 

 
 

20. april 

Påske Barnehagen er stengt 

 
 

 

 
Id feiring  

MAI 

 
 

 
 

 
 

16. mai Vi feirer grunnlovsdag 
i barnehagen 

Barnehagen  

17. mai 
17. mai Grunnlovsdagen Barnehagen er stengt 

18. mai Kristihimmelfartsdag Barnehagen er stengt 

19. mai Planleggingsdag Barnehagen er stengt 

29 mai 2. pinse dag Barnehagen er stengt 

Juni 15. juni? 
 

Sommerfest for hele 
barnehagen 

For barn og foreldre Sommer  
 
Juni 

Overnatting for 
skolestarterne 

Detaljer og dato 
kommer 

   

Juli Uke 28 og 29 
(11- 24. juli) 

sommerferie Barnehagen er stengt  
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Barnehagens nettside: 

https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Trollskogen-barnehage/ 

Barnehagens Facebook side: 

https://www.facebook.com/TrollskogenLanghus 

 

https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Trollskogen-barnehage/
https://www.facebook.com/TrollskogenLanghus
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