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Innledning 
 
Da er vi på vei inn i det nye barnehageåret 2022-2023 med mange nye barn, nye ansatte og 
nye muligheter. Årsplanen er først og fremst ment som et pedagogisk verktøy for de ansatte 
i barnehagen, men kan bl.a. gi informasjon til foreldre om hvilke satsningsområder og mål 
barnehagen jobber mot. På høstens foreldremøte vil årsplanen inngå som tema. 
 
Tussestien barnehages visjon er «Tussestien barnehage – et trygt og inkluderende sted å 
være, leke og lære.» 
 
For å skape trygghet og forutsigbarhet for barna, vil det være viktig med tett dialog og 
samarbeid med Foreldrene. 
 
«Barnehagen, sammen med de foresatte, har ansvar for å gi barna gode betingelser for å 
utvikle toleranse og en inkluderende holdning.» (Plan for å fremme et trygt og godt 
barnehagemiljø 2021, 5). 
 
I arbeidet med inkludering, forebygging og god håndtering av utenforskap og mobbing, er 
barnehagen avhengig av et godt samarbeid med barnas hjem. Dette satsningsområdet ble 
påbegynt barnehageåret 2021-2022, og barnehagen fortsetter dette viktige arbeidet 
barnehageåret 2022-2023, som også er et satsningsområde i Nordre Follo kommune. I den 
nye årsplanen har vi tatt med noen felles kjennetegn for foreldre og ansatte. Temaet vil 
være en viktig del av foreldremøtene, hvor vi ønsker aktive foreldre og felles refleksjoner, i 
tillegg til å bl.a. være tema på personalmøter, avdelingsmøter, ledermøter og 
nettverksmøter i regi av kommunen.  
 
Tema kroppen og «Se meg – hele meg» (Nordre Follo kommune), opplegget «Æ e mæ» 
(Sortland kommune) og «Mitt valg» (Lions) er viktige inspirasjonskilder i arbeidet med å 
forebygge vold og overgrep mot barn. Læringsressursen «Jeg vet» (Redd Barna) kan likeledes 
være nyttig å bruke i dette arbeidet. Barn som har god kunnskap om og begreper om 
kroppen, som kan skille mellom lovlige og ulovlige berøringer/tilnærmelser og som kan 
respektere og skille mellom egne og andres grenser, vil i mindre grad oppleve vold og 
overgrep. Kunnskapen kan dermed bidra til å forebygge og ferdigheter redusere vold og 
overgrep. «Se meg – hele meg» er et verktøy for Nordre Follo kommune som gir føringer i 
hvordan man kan jobbe med kropp og seksualitet. Målet med å jobbe med barns kropp og 
seksualitet vil bl.a. være å 
 

• utvikle kunnskap om fysisk og psykisk vold og seksuelle overgrep 
• foreldre og voksne blir bedre i stand til å beskytte sine barn 
• skole og barnehager blir i stand til å fange opp signaler og symptomer 
• forstå hvordan man kan bestemme over egen kropp 
• bidra til at færre barn opplever vold og seksuelle overgrep 

 
Barnehagen skal likeledes sørge for at de syv fagområdene (se årsplanens kapittel 1), og at 
grunnleggende, blir jobbet med i det daglige barnehagetilbudet. 
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«Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta 
utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan 
oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag.» (Rammeplanen 2017, 47). 
Leken er barnas naturlige arena for utvikling og læring innenfor alle livets områder.  
 
Prososiale ferdigheter, som å vente på tur, dele, hjelpe hverandre er viktig for at barna skal 
være i stand til å utvikle og ta vare på vennskap. Det å bli glad i å bruke kroppen ved å delta i 
lek og fysiske aktiviteter er også viktig både mht. inkludering (motvirke utenforskap) og for å 
oppnå og opprettholde god psykisk og fysisk helse. Alt dette kan oppnås gjennom barnas 
spontane lek og tilrettelagte aktiviteter ute og inne. Barnehagen skal sørge for at dette blir 
mulig. 
 
I årsplanen er det en oversikt over møter og merkedager med dato, uke eller måned som 
tidspunkt. 
 
 
 
September 2023  
 
Karin W. Austreim,  
virksomhetsleder/styrer 
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KAPITTEL 1 
 
Bakgrunn for valg av satsningsområder 
 
Sentrale føringer 
 
Lov om barnehager 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 
 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med syv ulike fagområder, samt St. 
melding nr. 19: Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen er sentrale føringer for 
barnehagens arbeid. 
 
Rammeplan for barnehagen som trådte i kraft 01.08.2017 har følgende syv fagområder: 
 
• Kommunikasjon, språk og tekst 
• Kropp, bevegelse, mat og helse 
• Kunst, kultur og kreativitet 
• Natur, miljø og teknologi 
• Antall, rom og form 
• Etikk, religion og filosofi 
• Nærmiljø og samfunn 
 
De syv fagområdene skal synliggjøres gjennom avdelingens planer og daglig arbeid.  
 
Rammeplan for barnehagen 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen  
 
Grunnleggende ferdigheter slik som språklig kompetanse, sosial kompetanse, lek og 
motoriske ferdigheter er nødvendige forutsetninger for å ivareta barnas behov for lek, 
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling 
 
Progresjonsplan 
”Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge 
til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.” 
(Rammeplanen 2017, 28) 
 
”Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, 
arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer 
tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.” (Rammeplanen 2017, 28) 
 
 
 
 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen
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Lokale føringer 
 
Nordre follo kommunes verdier 
Nordre Follo kommunes verdier er ansvar, omsorg og respekt. Disse skal være 
retningsgivende for alt arbeid mellom barn og personalet, og mellom foreldre og ansatte. 
Personalet skal være gode forbilder for både barn, kollegaer, foreldre og 
samarbeidspartnere ved å vise hvordan man samhandler på gode måter. 
 
Kvalitetskjennetegn 
Nordre Follo kommune har egne kvalitetskjennetegn innenfor ulike områder som skal bidra 
til å sikre kvalitet i de ansattes arbeid med barna. Vi har bl.a. refleksjonsverktøy som går på 
god ledelse av barnegrupper, godt språkarbeid, demokrati og medvirkning, godt 
foreldresamarbeid og godt lekemiljø. 
 
Tussestien barnehage vil fortsette å bruke verktøyene. I tillegg har barnehagene i Nordre 
Follo en egen plan for å forebygge mobbing og sikre inkludering i barnehagene, som vil være 
helt sentral for vårt arbeid framover. Planene skal være et verktøy for å arbeide med 
helsefremmende arbeid og trygge de ansatte i arbeidet med å innfri lovkravene i 
barnehageloven som omhandler psykososialt barnehagemiljø: 
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/plan-
for-a- fremme-et-trygt-og-godt-barnehagemiljo---nordre-follo-kommune.pdf  
 
Inkludering og forebygging av utenforskap 
Barnehagene i Nordre Follo kommune skal jobbe kontinuerlig, slik at alle barn skal ha et 
trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. 
 
«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at 
barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i 
barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, 
bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.» (Rammeplanen 2017, 7) 
 
Se Lokale føringer ovenfor vedr. planen som omhandler arbeid med det psykososiale 
barnehagemiljøet. 
 
Barn, kropp og seksualitet 
Nordre Follo kommune har utarbeidet felles prosedyrer for forebygging og håndtering av 
vold og seksuelle overgrep mot barn. Det er utarbeidet en egen fagplan «Se meg – hele 
meg» som er et nyttig refleksjonsverktøy, hvor de betydningen av voksenrollen og hva de 
ansatte velger å vektlegge og gjøre sammen med barna, kommer tydelig fram. 
 
Tussestien barnehage og flere andre barnehager har deltatt i MITT VALG-programmet 
«Kroppen min og jeg» fra Lions. Gjennom dette programmet får barn og unge kunnskap om 
hvordan de kan bestemme over sin egen kropp, og får mot til å si fra om vonde opplevelser. I 
tillegg har barnehagen valgt å hente inspirasjon fra andre prosjekter, slik som fra 
Sortlandprosjektet «Æ e mæ» for å tilpasse innhold og opplegg til de ulike barnegruppenes 
alder. 
 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/plan-for-a-%20fremme-et-trygt-og-godt-barnehagemiljo---nordre-follo-kommune.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/plan-for-a-%20fremme-et-trygt-og-godt-barnehagemiljo---nordre-follo-kommune.pdf
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Tilvenning og overganger 
Barnehagen sørger for at barna opplever gode overganger. Dette gjelder når barna begynner 
i barnehagen, overganger innad i barnehagen og overgang mellom barnehage og skole. 
(Rammeplanen 2017, 33) 
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-
follo/tjenester/barnehage/overgang- barnehage---skole---sfo.pdf  
 
Barnehagen har egen informasjon og plan for tilvenning av nye barn som skal begynne i 
barnehagen om høsten, slik at oppstart og tilvenning både for barn og foreldre skal bli god. 
I forbindelse med overganger om våren innad i barnehagen, når barn skal over fra en 
avdeling over til en annen, lager vi egne planer for når og hvordan dette skal skje. 
 
Trafikksikkerhet 
Barnehagen er godkjent som trafikksikker barnehage: 
https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/barnehage-trafikksikker-
kommune/ 
 
Barnehagen har en egen plan, «TUSSESTIEN BARNEHAGE – en trafikksikker barnehage», som 
omhandler egne tiltak for å fremme trafikksikkerhet. Denne planen vil redigeres og legges ut 
på barnehagens hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/overgang-%20barnehage---skole---sfo.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/overgang-%20barnehage---skole---sfo.pdf
https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/barnehage-trafikksikker-kommune/
https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/barnehage-trafikksikker-kommune/
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KAPITTEL 2 
 
I tillegg til ovennevnte satsningsområder, skal personalet sørge for at barns generelle 
utvikling ivaretas i samarbeid med foreldrene.  
 
Samhandling mellom barn – barn og voksen – barn i lek og utforskning, planlagte aktiviteter 
og hverdagsaktiviteter, skal barnehagen jobbe med. Relasjonell kompetanse og prososiale 
ferdigheter er grunnpilarene for barnets vekst og utvikling, og vil gjøre det kompetent og 
forberedt til fremtiden. 
 
I boka Styrk barnas karakter, et forsvar for barn, barndom og karakterdannelse, skriver den 
danske professor Per Schultz Jørgensen bl.a.: 
 
”Motstandskraft handler om en indre robusthet til å takle utfordringer. Derfor er den klart i 
slekt med begrepet karakter. Men motstandskraft legger tydelig vekten på en personlig 
styrke til å tåle belastninger og overvinne dem, slik at livsmotet og integriteten bevares. Og 
dermed også framdriften i livet.” (Styrk barnas karakter, 2016, 68). ”På engelsk kalles 
motstandskraft resilience, og det betyr spenst, seighet og evne til å hente seg inn igjen.” 
(2016, 68) 
 
Denne kraften og robustheten ønsker barnehagen at det enkelte barn skal utvikle, slik at det 
skal kunne mestre eventuelle fremtidige utfordringer. Evnen til å reise seg å gå videre er 
viktig for å oppleve livsmestring. Ifølge Jørgensen kan barn mer enn før, men når det gjelder 
evnen til å håndtere konflikter, vente på tur, ta imot beskjeder og ta hensyn til 
andre/hverandre, ser utviklingen til å gå i feil retning. 
 
Dette er det viktig å ha fokus på for å skape robuste og samtidig inkluderende barn. 
 
 
Barnehagens satsningsområder 
 
Fremme et trygt og godt barnehagemiljø 
 
Mål: Barnehagen skal fremme et trygt og inkluderende miljø for alle barn. 
 
«Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i 
barnehagen utsettes for slike krenkelser.» (Barnehageloven § 41, 2021) 
          
 § 42 i Barnehageloven skal sikre at barnehagebarna et trygt og godt psykososialt  
 Barnehagemiljø (aktivitetsplikt)  
 
Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. De 
skal undersøke, gripe inn og iverksette nødvendige tiltak dersom de ser uønsket atferd. 
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Foreldresamarbeid  
«Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.» 
(Rammeplanen 2017, 29) Videre står det: «Barnehagen skal legge til rette for 
foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal skje både på 
individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget.» (2017, 29) 
 
For å kunne arbeide på en mest mulig hensiktsmessig måte, hvor målet er å oppnå et 
inkluderende fellesskap, som kan med på å forebygge og motvirke utestenging/utenforskap 
og mobbing, blir det viktig at barnehagen og foreldrene etterstreber å få til et godt 
samarbeid. Foreldrenes engasjement og aktive deltakelse i dialog med barnehagens ansatte, 
på foreldremøter og felles arrangementer, kan ha stor betydning og innvirkning på 
ovennevnte arbeid. Vi (foreldre og ansatte) må se på barna som et felles 
samarbeidsprosjekt, hvor alle barn skal føle seg betydningsfulle og inkludert, sett og forstått, 
uansett kjønn, bakgrunn og forutsetninger.  
 
Vi har derfor valgt å lage noen felles kjennetegn for ansatte og foreldre som gjenspeiler 
nettopp dette:  
 
Kjennetegn ansatte og foreldre:  

• Jeg er en god rollemodell som lytter og møter barn, foreldre og ansatte på en 
respektfull måte 

• Jeg omtaler andre barn, foreldre og ansatte på en respektfull måte 
• Jeg opplever å bli sett, hørt og forstått 
• Jeg tar opp saker på lavest mulig nivå med den det gjelder 
• Jeg ber om dialog eller et møte så raskt som mulig når det er noe jeg ikke forstår 

eller ønsker en oppklaring rundt 
• Jeg tar meg tid til å lytte for å forstå 
• Jeg utveksler nødvendig informasjon vedrørende barnet 
• Jeg støtter enkeltbarn/barnas vennskap og muligheten for å danne nye relasjoner 

med andre barn 
 
Kjennetegn barn:  

• Barnet viser tillit til og tør å ta opp ting med de voksne, enten det er foreldre og 
ansatte 

• Barnet opplever å bli sett, hørt og forstått. 
• Barnet forteller de ansatte/foreldrene hvordan det har det 
• Barnet er trygg nok til å vise hele sitt følelsesspekter 
• Barnet tar kontakt med alle de ansatte på avdelingen 
• Barnet opplever at det er hensiktsmessig å gå inn i relasjoner hvor man 

samarbeider og deler med andre 
 
Se også kjennetegn under punktet om å Forebygge vold og overgrep. Samtidig vil 
barnehagen fortsette det viktige arbeidet med å forebygge vold og overgrep overfor barn. 
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Forebygge vold og overgrep mot barn 
 
Mål: Barna er trygge på egen kropp, har en positiv oppfatning av seg selv og er kjent med 
egne følelser. Barna setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser. 
(Rammeplanen 2017, 50) 
 
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/barnehage/planer/kvalitetskjennetegn- 
for-arbeid-med-se-meg-hele-meg-i-barnehagene.pdf  
 
Begrunnelse: 
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og skal bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing.» (Rammeplanen 2017, 11). 
 
Videre står det: 
«Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og 
seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.» (2017, 11). 
 
Kjennetegn ansatte: 

• Jeg legger til rette for smågrupper  
• Jeg viser glede og nysgjerrighet i møte med barna 
• Jeg er aktivt tilstedeværende både fysisk og psykisk med og for barna 
• Jeg sørger for god ledelse av barnegruppen/e 
• Jeg framsnakker andre, både barn og voksne 
• Jeg gir barna tid til og støtter barna i å løse egne konflikter 
• Jeg tar vare på begge parter i en konflikt 
• Jeg gir positiv oppmerksomhet på ønsket adferd 
• Jeg hjelper barn til å sette ord på egne og andres følelser 
• Jeg snakker med barna om gode og vonde hemmeligheter 
• Jeg er aktivt tilstedeværende slik at vi fanger opp barns signaler og uttrykk 
• Jeg har fokus på å ta vare på, etablerer og utvikle vennskap mellom barn 
• Jeg tar hensyn til vennskap og relasjoner som er på plass, og støtter barna til å 

danne nye relasjoner med andre 
• Jeg tar barnas opplevelser og følelser på alvor 
• Jeg er lyttende og observerende for å fange opp hvordan barna har det 
• Jeg er tilstedeværende og/eller deltakende i lek 
• Jeg setter inn tiltak når jeg ser at barn faller utenfor i lek 
• Jeg deltar aktivt i lek/aktiviteter utetiden og setter i gang lek som mange barn kan 

delta i 
 
 
 
 
 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-%20follo/tjenester/barnehage/210305-se-meg--hele-meg---%20foreldreinformasjon-2-1.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-%20follo/tjenester/barnehage/210305-se-meg--hele-meg---%20foreldreinformasjon-2-1.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/barnehage/planer/kvalitetskjennetegn-%20for-arbeid-med-se-meg-hele-meg-i-barnehagene.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/barnehage/planer/kvalitetskjennetegn-%20for-arbeid-med-se-meg-hele-meg-i-barnehagene.pdf
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Kjennetegn barn: 
1-3 år: 
 

• Barnet får erfaringer med å si/vise «stopp» 
• Barnet får erfaringer med andres grenser og setter grenser for seg selv 
• Barnet har muligheter for å trekke seg tilbake (f.eks. voksen som 
• «ladestasjon», dvs. søke trygghet hos en voksen, lade batteriene for så å søke 

tilbake til utforskning og lek igjen) 
• Barnet etablerer språk og bruker dette aktivt i samhandling med andre 
• Barnet setter ord på følelser som f.eks. sint, glad, trist, redd, lei seg 
• Barnet har troen på seg selv og egne muligheter 
• Barnet kan skille mellom positive og negative handlinger og kan sette ord på disse 
• Barnet parallell-leker (leker den samme leken ved siden av hverandre, forløper 

for det å kunne leke sammen) 
• Barnet har begynnende late som om lek 

 
3-6 år: 
 

• Barnet har kjennskap til hva gode og vonde hemmeligheter kan være 
• Barnet setter ord på egne og andres følelser 
• Barnet sier stopp og setter grenser for egen kropp 
• Barnet forhandler og løser egne konflikter 
• Barnet kan sette ord på hva de er gode på og hva de synes er vanskelig 
• Barnet reflekterer over egen og andres væremåter 
• Barnet inkluderer andre i leken 
• Barnet inviterer andre barn med i lek og aktiviteter 
• Barnet kan avvise på en god, akseptabel måte, uten å krenke 
• Barnet er en god venn og viser prososiale ferdigheter, som å hjelpe, dele, vente 

på tur 
 
Kjennetegn fysisk miljø: 

• Vi har et lekemiljø som innbyr til variert, allsidig lek som kan gi utfordringer 
• Vi fremmer et inkluderende miljø der alle barn kan delta i lek og erfare glede i lek 
• Vi har et rikt utvalg av lekerekvisitter, slik at mange barn har mulighet til å delta i 

samme lek 
• Vi har ulike soner/områder tilrettelagt for ulike former for lek 
• Vi legger til rette for at barnet kan danne nye vennskapsrelasjoner, slik at de kan 

inngå i lek 
• Vi legger ut «spor» som kan inspirere til ulik type lek 
• Vi tar i bruk vårt utemiljø og har jevnlige turer i skogen som skaper 

fellesskapsopplevelser, motorisk  
• mestring og glede over hva naturen har å tilby 
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Det vil være en progresjon fra trinn til trinn. Aldersinndelingen er veiledende. Vi ser hvert 
barns utvikling individuelt. På side 7-11 viser barnehagen hva som kjennetegner de ulike 
aldersgruppene innenfor språk og begreper, lek, inkludering og kropp og helse, og hvilke 
arbeidsmåter barnehagen vil bruke. Det vil være individuelle forskjeller mellom barna, noe 
personalet må ta hensyn til i planlegging og evaluering av arbeidet.  
 
Oversiktene er laget ut ifra Rammeplan for barnehagen og kartleggingsverktøyet Alle med, 
og skal hjelpe personalet til å sørge for progresjon i arbeidet innenfor de ulike 
aldersgruppene og i overgang fra en aldersgruppe til den neste.  
 
I oversikten har barnehagen lagt inn kjennetegn for den enkelte aldersgruppe, og 
arbeidsmåter for de ansatte innenfor Språk og begreper, Inkludering, lek og livsmestring og 
Kropp og helse. 
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KAPITTEL 3 
 
Innhold og arbeidsmetoder/progresjonsplan 
 

 Kjennetegn for 
aldersgruppen 

Arbeidsmåter 
Språk og begreper Inkludering, lek og livsmestring Kropp og helse 

1-2- 
åringer 

 
JEG TØR 
OG GIR 
SLIPP! 

Barnet utforsker verden 
rundt seg ved å smake, 
riste, klemme på. 
Barnet forstår mer og 
mer. Det kommuniserer 
med peking, lyder og ord. 
Barnet krabber, lærer å gå 
og klatrer. 
Barnet trenger nærhet og 
stabilitet fra omsorgsfulle 
voksne. 
Barnets språk setter fart. 
Barnet begynner å bruke 
2-3-ordssetninger. 

-Jeg er tydelig når jeg 
snakker med barna 
- Jeg bruker konkreter 
-Jeg leser bøker og 
synger sammen med 
barna 
-Jeg bruker «Språkkista» 
-Jeg setter ord på det vi 
gjør 
-Jeg setter ord på følelser 
-Jeg har gode samtaler 
med barna 
-Jeg leser og synger med 
barna 

-Jeg deltar i barnas 
utforskning på deres nivå 
og i deres tempo 
-Jeg deler barna i 
smågrupper 
-Jeg er til stede sammen 
med barna. 
-Jeg er på gulvet der 
barna er 
-Jeg er sensitiv og tydelig 
overfor barna 
-Jeg er til stede og deltar i 
leken på barnas premisser 

-Jeg lager motoriske 
utfordringer for barna 

- Jeg støtter og motiverer 
barna gjennom 
utfordringer 
-Jeg lar barna få prøve 
seg selv 
-Jeg sørger for at barna 
får søvn hver dag 

- Jeg lar barna få herje i 
kontrollerte omgivelser 
-Jeg setter ord på 
kroppsdeler der det faller 
seg naturlig i hverdagen 

 
2-3- 
åringer 

JEG VIL 
OG FÅR 
DET 
SNART 
TIL! 

Barnet begynner med late- 
som-om lek, dvs. 
begynnende rollelek. 
Barnet er motorisk aktivt. 
Barnet bruker språket til å 
fortelle, spørre og gi 
uttrykk for følelser og 
behov. 
Barnet samhandler mer 
med andre barn. 
Barnet samarbeider mer i 
lek, tar initiativ og blir mer 
værende i leken. 
Barnet vil gjerne klare 
selv. 
Barnets bevissthet om 
egen kropp øker. 

-Jeg samtaler med barna 
-Jeg setter ord på det vi 
skal gjøre, det vi gjør og 
det vi har gjort 
-Jeg gir barnet tid til å 
fullføre en dialog 
-Jeg hjelper barna med å 
sette ord på tanker, 
følelser og behov 
-Jeg visualiserer begreper 
ved hjelp av bilder og/eller 
konkreter 
-Jeg leser bøker, synger 
og bruker rim og regler 
sammen med barna 
-Jeg gir barnet tid til å 
fullføre en dialog 
-Jeg samtaler og reflekterer 
sammen med barna 

-Jeg skjermer leken, slik 
at barna får leke 
uforstyrret 
-Jeg kommer med innspill i 
leken og finner fram 
rekvisitter 
-Jeg bruker «Ti små 
vennebøker» 
-Jeg setter grenser 
-Jeg deler barna i 
smågrupper 
-Jeg bidrar til at alle 
kommer med i lek 
-Jeg er til stede, 
observerer og veileder 
barna i lek og aktiviteter 
-Jeg hjelper barna med å 
dele, vente på tur, hjelpe 
andre m.m. (prososiale 
ferdigheter) 

-Jeg gir barna mulighet til 
fysisk utfoldelse både inne 
og ute 
-Jeg tar med barna på 
korte turer og i ulendt 
terreng 
-Jeg sørger for at barna 
får søvn hver dag 
-Jeg lar barna prøve selv 
-Jeg bruker “Æ e mæ” 
-Jeg setter ord på 
kroppsdeler 
-Jeg gir barna 
utfordringer og 
mestringsfølelse 
-Jeg tar barna med på 
turer som kan utfordre 
motorikken 
-Jeg sørger for at barna 
får søvn/hvile hver dag 
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  -Jeg leser bøker for barna 
og har samtaler om innholdet 
-Jeg jobber i prosjekt 
sammen med barna, med 
utgangspunkt i hva barna er 
interessert i 
-Jeg hjelper barnet å forstå 
relasjonelle og prososiale 
begreper (vennskap, 
utestenging) 

-Jeg bruker «Ti små 
vennebøker» 

-Jeg lar barna prøve selv 
-Jeg introduserer barna 
for aktiviteter og 
samlingsstunder fra 
f.eks. «Mitt Valg» 

 
4-5- 
åringer 

 
VERDEN, 
HER 
KOMMER 
VI! 

Barnet har et godt språk og 
liker å leke med språket. 
Barnet forteller en historie 
med en viss sammenheng. 
Barnet er opptatt av å være 
i en gruppe og av vennskap. 
Barna leker 
konstruksjonslek, regellek 
og rollelek. De samarbeider 
om innholdet i leken. 
Barnet mestrer av- og 
påkledning med litt hjelp. De 
er mer utholdende og 
mestrer stadig mer. 
Barnet vet forskjell på 
fantasi og virkelighet og tar 
med seg kunnskap inn i 
leken. 
Barnet samarbeider og 
bruker språket sitt i lek og 
hverdagsaktiviteter. 
Barnet er selvstendig og 
trenger utfordringer. 
Barnet mestrer å være en 
del av gruppen; vente på 
tur, utsette egne behov, 
styre sinnet sitt, følge 
regler i lek og spill. 
Barnet interesserer seg for 
skriftspråk, rim og språkets 
innhold og form. 
Barnets motorikk er mer 
presis. 

-Jeg samtaler og 
reflekterer sammen med 
barna 
-Jeg leser bøker for 
barna og har samtaler 
om innholdet 
-Jeg jobber i prosjekt 
sammen med barna, med 
utgangspunkt i hva barna 
er interessert i 
-Jeg hjelper barnet å 
forstå relasjonelle og 
prososiale begreper 
(vennskap, utestenging) 
-Jeg er en god 
språkmodell 
-Jeg setter ord på 
tanker og følelser 
sammen med barna 
Jeg leker med språket 
-Jeg leser bøker og 
reflekterer (samtaler og 
stiller spørsmål) rundt 
innhold og begreper 
-Jeg hjelper barnet å 
forstå relasjonelle og 
prososiale begreper 
(vennskap, utestenging) 
-Jeg bruker 
Språkpermen/Språkspre 
ll 
-Jeg bruker digitale 
verktøy som f.eks. 
«Salaby» og «Book 
Creator» 

-Jeg skjermer god lek, så barna får 
leke uforstyrret 
-Jeg lar barna ha tilgang til gode 
rekvisitter, så leken kan utvikle seg 
over tid 
-Jeg observerer og lar barna øve seg 
på å løse konflikter 
-Jeg bruker rollespill i forbindelse 
med vennskap 
-Jeg hjelper barna med å dele, vente 
på tur, hjelpe andre m.m. (prososiale 
ferdigheter) 
-Jeg hjelper barna med å utsette 
egne behov for å være en god venn 

- Jeg bruker «Grønne tanker – glade 
barn» 
- Jeg bruker «Mitt valg» 
- Jeg bruker Trygg trafikk 
https://www.tryggtrafikk.no/barneh 
age/ 
-Jeg gir barna tid og rom til å leke 
uten unødvendige avbrytelser 
-Jeg inspirerer barnas lek 
-Jeg hjelper barn som trenger det, 
inn i lek 
-Jeg gir barna mulighet til å leke 
selvstendig over tid 
-Jeg påser at barna rydder før en ny 
aktivitet 
-Jeg hjelper barna med å dele, vente 
på tur, hjelpe andre m.m. (prososiale 
ferdigheter) 
- Jeg hjelper barna med å utsette egne 

behov for å være en god venn 

-Jeg oppmuntrer barna 
til å prøve å mestre selv 
-Jeg tar med barna på 
lengre turer som er 
fysisk og motorisk 
utfordrende 
-Jeg bruker «Røris» 
-Jeg sørger for varierte 
og hyggelige måltider 
med gode samtaler 
-Jeg bruker aktivitetene 
og samlingsstundene fra 
«Mitt Valg» og «Æ e 
mæ» regelmessig 
-Jeg tar med barna på 
lengre turer, f.eks. halv- 
eller heldagsturer 
-Jeg veileder barna til 
riktig blyantgrep 
-Jeg forventer at barna 

viser selvstendighet i 
hverdagssituasjoner, 
som å kneppe knapper, 
trekke opp glidelås, gå 
på toalettet og tørke seg 
selv. 
-Jeg sørger for varierte 
og hyggelige måltider 
med gode samtaler og 
dialog 
-Jeg bruker 
aktivitetene    og 
samlingsstundene 
som er inspirert av 
«Se meg – hele meg», 
«Mitt Valg» og/eller 
«Æ e mæ» 
 
 
 
 

https://www.tryggtrafikk.no/barnehage/
https://www.tryggtrafikk.no/barnehage/
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5-6- 
åringer 
 
JEG TØR 
OG KAN! 

Barnet vet forskjell på 
fantasi og virkelighet og tar 
med seg kunnskap inn i 
leken. 
Barnet samarbeider og 
bruker språket sitt i lek og 
hverdagsaktiviteter. 
Barnet er selvstendig og 
trenger utfordringer. 
Barnet mestrer å være en 
del av gruppen; vente på 
tur, utsette egne behov, 
styre sinnet sitt, følge 
regler i lek og spill. 
Barnet interesserer seg 
for skriftspråk, rim og 
språkets innhold og form. 
Barnets motorikk er mer 
presis. 
 

-Jeg er en god språkmodell 
-Jeg setter ord på tanker og 
følelser sammen med barna 
-Jeg leker med språket 
-Jeg leser bøker og 
reflekterer (samtaler og 
stiller spørsmål) rundt 
innhold og begreper 
-Jeg hjelper barnet å forstå 
relasjonelle og prososiale 
begreper (vennskap, 
utestenging) 
-Jeg bruker 
Språkpermen/Språksprell 
-Jeg bruker digitale verktøy 
som f.eks. «Salaby» og 
«Book Creator» 

-Jeg gir barna tid og rom til å leke 
uten unødvendige avbrytelser 
-Jeg inspirerer barnas lek 
-Jeg hjelper barn som trenger 
det, inn i lek 
-Jeg gir barna mulighet til å leke 
selvstendig over tid 
-Jeg påser at barna rydder før en 
ny aktivitet 
-Jeg hjelper barna med å dele, 
vente på tur, hjelpe andre m.m. 
(prososiale ferdigheter) 

- Jeg hjelper barna med å utsette 
egne behov for å være en god 
venn 
Jeg bruker «Grønne tanker - 
glade barn», «Se meg – hele 
meg», evt. «Mitt valg» 

-Jeg tar med barna på 
lengre turer, f.eks. halv- 
eller heldagsturer 
-Jeg veileder barna til 
riktig blyantgrep 
-Jeg forventer at barna 
viser selvstendighet i 
hverdagssituasjoner, 
som å kneppe knapper, 
trekke opp glidelås, gå 
på toalettet og tørke 
seg selv. 
-Jeg sørger for varierte 
og hyggelige måltider 
med gode samtaler og 
dialog 
-Jeg bruker aktivitetene 
og samlingsstundene 
fra f.eks. 
«Mitt Valg» og «Æ æ 
mæ» regelmessig. 

 
Når det gjelder 5-6-åringene har Nordre Follo kommune, som tidligere nevnt, en felles plan 
som skal sørge for gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole/SFO: 
 
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre- 
follo/tjenester/barnehage/overgang-barnehage---skole---sfo.pdf 
 
 
Skoleringsområder 
 
Fremme et trygt og godt barnehagemiljø 
Mål: Personalet har handlingskompetanse i det å forebygge ekskludering og mobbing 
 
Begrunnelse: 
Personalet skal være i stand til å arbeide både forebyggende og aktivt med å fange opp og 
sette inn tiltak der ekskludering og mobbing forekommer. Jfr. Aktivitetsplikten. 
 
Kjennetegn: 
Vi bruker verktøyet Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø (Nordre Follo 
kommune, 2021) systematisk og regelmessig 
 
Se meg – hele meg, MITT VALG-programmet «Kroppen min og jeg» og «Æ e mæ»  
Mål: Personalet har handlingskompetanse i det å forebygge vold og overgrep  
 
Begrunnelse: 
Personalet skal være i stand til å arbeide pedagogisk med temaet vold og seksuelle overgrep 
og til å fange opp signaler hos barna.  
Vi er forpliktet til å forankre «Kroppen min og jeg» i årsplanen. 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-%20follo/tjenester/barnehage/overgang-barnehage---skole---sfo.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-%20follo/tjenester/barnehage/overgang-barnehage---skole---sfo.pdf
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Kjennetegn: 
Vi bruker verktøyene Se meg – hele meg, MITT VALG, «Kroppen min og jeg», «Æ e mæ» 
og/eller materiell fra Redd Barna som omhandler kroppen, systematisk og regelmessig. 
 
Tussestien barnehage deltok i Kompetansepakke Språk barnehageåret 2021-2022 i regi av 
Nordre Follo kommune og kommunens flerkulturelle rådgiver v/avd. Forebygging og tiltak. 
Barnehagen har søkt om språkmidler fra Forebygging og tiltak for barnehageåret 2022-2023 
da vi har mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Formålet er å sette i gang 
språkstimulerende tiltak. På planleggingsdager, personalmøter og nettverksmøter både for 
styrere og pedagogiske ledere, vil bl.a. språk og vektlegging av inkluderende fellesskap være 
tema.  
 
Nordre Follo kommune har en egen kompetanseplan med innhold og kurs/opplæring for de 
ansatte ut ifra satsningsområder og behov. Dette er kurs/foredrag som vil være relevante for 
barnehagens arbeid og/eller satsningsområde, som barnehagen ønsker å delta på. 
 
 
Oversikt over personalmøter og planleggingsdager 
 
01.08.22  Barnehagen åpner 
 
15. og 16.08.22 Planleggingsdager 
 
04.10.22  Personalmøte  
 
16.11.22  Planleggingsdag (mulig forts. Kompetansepakke Språk) 
 
23.11.22  Personalmøte (innhold bestemmes senere) 
 
02.01.23  Planleggingsdag (felles foredrag, «Se barnet innenfra») 
 
Jan./feb.23  Personalmøte (dato og innhold bestemmes senere)  
 
Mars 23  Personalmøte (foreldresamtaler) 
 
April/mai 2023 Personalmøte (dato/innhold bestemmes senere) 
 
19.05.23  Planleggingsdag  
 
 
Aktuell litteratur 
 

• Rammeplan for barnehagen, Kunnskapsdepartementet 
• Ny mobbelov for barnehager, Fagbokforlaget 
• INNENFOR OG UTENFOR, Ôhman, Margareta  
• Livsmestring og psykisk helse, Drugli, M. B. og Lekhal, R.  
• Se barnet innenfra, Brandtzæg, I. m.fl. 
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• Styrk barnas karakter, Jørgensen, P. S. 
• Lek og inkludering i barnehagen, motvekt til utestengelse og mobbing, Kari Pape 
• Barna og seksualiteten, Aasland, M. W. 
• Kva ser vi Kva gjer vi, Nordhaug, I. 

 
Eksempler på barnelitteratur: 

• Jeg er meg! Min meg, Rygg, E. og Aasland, M. W. 
• Alle har en bakside, Fiske, A. 
• «Følelser» (8 temabøker), Fiske, A. 
• Hvordan lager man en baby?, Fiske, A.                 
• Hvordan begynner man på skolen?, Fiske, A.  

 
Vi låner barnebøker hos biblioteket i henhold til satsningsområder og temaer. 
 
 
Bruk av digitale verktøy 
 
I Rammeplanen for barnehagen 2017, s. 44, står det følgende: 
 

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.» 
 
Videre står det: 
 
«Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal 
digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal 
utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet 
til digitale medier.» (Rammeplanen 2017, 44) 
 
Slik barnehagen tolker det, skal barn og ansatte være aktive sammen i bruk av digitale 
verktøy, for at barna skal inspireres i lek, kreativitet og læring. Bruk av digitale verktøy 
skal være en aktiv, målrettet og lærende prosess, og ikke bli et tilbud som passiviserer 
barn. Personalet og barna kommer til å ta bilder med iPad for dokumentasjon og 
refleksjon og bruke internett for å innhente informasjon med tanke på ulike temaer og 
småprosjekter. Bilde og video-dokumentasjonen på iPad skal brukes aktivt sammen 
med barna i etterkant. Barnehagen skal være godt forberedt og vite hva som blir 
presentert ved bruk av internett. Ansatte skal være gode rollemodeller og skal be om 
tillatelse til å ta bilder av dem og be om lov til å bruke disse i ulike situasjoner. Barna 
skal lære å spørre om lov til å ta bilder av andre. 
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KAPITTEL 4 
 
Dokumentasjon og vurdering 
 
Periodebrev og periodeplaner 
 
Hver avdeling vil evaluere/reflektere rundt aktiviteter og prosjekter som er i gang eller skal 
avsluttes. Nye periodeplaner/månedsplaner, vil bygge på personalets og barnas erfaringer 
og refleksjoner, Rammeplan for barnehagen og barnehagens årsplan.  
 
Periodeplaner/månedsplaner lages og sendes ut til foreldrene ca. 4-5 ganger i løpet av 
barnehageåret. Dette gjør planlegging og arbeidet på den enkelte avdeling bedre tilpasset 
barnegruppens og enkeltbarns behov, og gjør det pedagogiske arbeidet mer dynamisk og 
målrettet. Barns rett til medvirkning kan lettere ivaretas ved bruk av månedsbrev og 
månedsplan. Progresjon i arbeidet med enkeltbarn og barnegruppe ivaretas gjennom 
progresjonsplanen. Samtidig får foreldrene informasjon, og kan dermed komme med innspill 
til arbeidet på den enkelte avdeling; 
 
”Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen 
som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og 
om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.” 
(Rammeplanen 20217, 39) Se også avsnittet nedenfor. 
 
Hvordan evaluere opp mot mål? 
 
Rammeplanen og årsplanen brukes når barnehagen skal evaluere mål. I tillegg brukes 
refleksjonsverktøyene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid, God ledelse av barnegruppe 
og Godt lekemiljø i barnehagene når barnehagen evaluerer. God evaluering og refleksjon 
øker bevisstheten omkring voksenrollen i det pedagogiske arbeidet. Se Kvalitetskjennetegn 
for godt språkarbeid i barnehagene: 
 
I tillegg benyttes barnas egne innspill/utsagn og uformelle observasjoner av barna i 
smågruppene i evalueringsarbeidet. Evalueringen foregår på avdelingsmøter og ledermøter 
når man skal legge nye månedsplaner/periodeplaner og ukeplaner. 
 
Pedagogisk dokumentasjon/refleksjon 
 
I arbeidet med barna er det viktig at de ansatte reflekterer over egen praksis, slik at den kan 
foredles, endres eller forkastes. Det som fungerer godt kan vektlegges enda mer, foredles 
og/eller videreutvikles. Det som ikke fungerer, må forkastes eller endres på. Det er først og 
fremst dette som er pedagogisk dokumentasjon og gjøres best gjennom refleksjon. 
Personalet må lære hva som er hensiktsmessige arbeidsmåter gjennom å vurdere egen 
praksis. Gjennom refleksjon skal en finne frem til hva som fungerer, lære det en gjør bra eller 
mindre bra og foredle, justere eller forkaste. 
 
Refleksjon betyr å «kaste tilbake». Bruk av refleksjon over egen praksis, dvs. over aktiviteter 
og opplevelser ansatte imellom, og mellom barn og ansatte, kan gi mulighet til barns 
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medvirkning og demokratiske erfaringer hos barna. For at barnehagen skal være en lærende 
organisasjon, vil slike refleksjonsprosesser være nødvendige. Det er den ansatte som må 
justere egen praksis for at det skal skje atferdsendring og utvikling hos enkeltbarn og i 
barnegruppe. 
 
Bruk av konkreter, bilder og utstillinger o.l. 
 
Bilder og utstillinger kan brukes både for å reflektere over aktiviteter sammen med barn og 
ansatte, men også til å dokumentere det som skjer i barnehagen. Samtale omkring konkreter 
og bilder er god språkstimulering innenfor alle alderstrinn, og kan brukes både under 
planlegging, gjennomføring og gjenkalling (PLAGG). Bruk av Book Creator og iPad kan være 
nyttige verktøy som kan brukes sammen med barna. 
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KAPITTEL 5 
 
Viktige datoer 
 
Ferier og fridager skole- og barnehageåret 2022-23:  
 
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-
follo/tjenester/barnehage/barnehage--og-skolerute-2022_2023-003.PDF    
 
Aktivitetskalender 2022-23: 
15. og 16.08.             Planleggingsdager - barnehagen er stengt Uke 39 Brannvernuke 
Sept./okt. 23  Foreldremøter  
16.11.22 Planleggingsdag - barnehagen er stengt Nov./des. 22  

Mulig kirkebesøk før jul (5-åringer) 
09.12.22  Nissefest (barn og ansatte) 
16.12.22  Lysfrokost m/foreldre 
02.01.23  Planleggingsdag - barnehagen er stengt  
17.02.23  Karneval (barn og ansatte) Feb./mars 23  

Eventuelt foreldremøte Feb./mars 23  
Aktivitetsdag (barn/ansatte) 

Mars/april 23  Eventuelt påskevandring i Langhus kirke (5-åringer)  
April/mai 23  Dugnad 
19.05.23  Planleggingsdag – barnehagen er stengt  
Mai/juni 23  Fotografering 
Uke 25/26  Sommeravslutning m/foreldre  
28 og 29  Barnehagen stengt 
31.07.23  Nytt barnehageår 
 
(Med forbehold om endringer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehage--og-skolerute-2022_2023-003.PDF
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehage--og-skolerute-2022_2023-003.PDF
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KAPITTEL 6 
 
Diverse 
 
Barnegruppas sammensetning 
 
Tussestien barnehage har et mangfold av barn med ulike behov. Barnehagen samarbeider 
blant annet med PPT (Pedagogisk-psykologisk Team), Forebygging og tiltak og Barnevernet 
når det er nødvendig. 
  
Barnehagen har mange barn med flerspråklig bakgrunn. Nordre Follo kommune har en 
flerkulturell rådgiver, som kan gi informasjon og veiledning til foreldre og ansatte vedørende 
språk- og flerkulturelt arbeid.  
 
Personalet: 
 
Virksomhetsleders/styrers kontor, dir. tlf. 481 09 153: 
Karin W. Austreim, virksomhetsleder/styrer  
 
Revehiet, 1-2 år, dir. tlf. 476 65 360: 
Yasin Abdirisak Adareh              pedagogisk leder  
Kari Forseth Kvamme                 barnehagelærer  
Bente Osmundnes                      assistent  
Simret Abetew Asfaha               assistent  
 
Maurtua, 2 år, dir. tlf. 476 69 116: 
Aurora Helene T. Moe               pedagogisk leder  
Line Warhuus                              fagarbeider,  barnehagelærer (disp.) 
Wenche Karlsen                          barnepleier  
Mila Son Bøe                               assistent  
Linda Jensen, vikar                     assistent  
 
Brattbakken, 3-4 år, dir. tlf. 476 71 029: 
Ewelina Langsjøen                      pedagogisk leder  
Monica Knutsen                          barnepleier, barnehagelærer (disp.) 
Eva Henning                                 assistent  
Vikar (Linda Jensen)                   assistent  
 
Utsikten, 4-5 år, dir. tlf. 476 70 752: 
Silje P. Martinsen (til 30.09.)     pedagogisk leder  
Gunhild Mobakken                     fagarbeider, pedagogisk leder (disp.) 
Mona Myhre                                fagarbeider, barnehagelærer (disp.)                                                         
Vikar (Manuel Rosse, 03.10.)    assistent  
Marie Pierre Kala                        fagarbeider/styrket barnehagetilbud  
 
Vivian Andersson jobber som vikar (timebasert).  
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Andre nyttige lenker: 
 
Lover og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i NF kommune: 
https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/lover-og-styringsverktoy/  
 
Tussestien barnehages hjemmeside: 
https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Tussestien-barnehage/  
 
Andre ofte stilte spørsmål: 
https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/ofte-stilte-sporsmal/  
 
 
 
 
 
     

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/lover-og-styringsverktoy/
https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Tussestien-barnehage/
https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/ofte-stilte-sporsmal/
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