
- nytt juni 2022 
 

Hei alle foreldre i Svingen!  

Her kommer litt felles info fra barnehagen vedrørende tiden fremover, sommerferien, og neste 

barnehageår. Nå har vi allerede kommet oss godt inn i den første sommermånedene, og vi håper at 

vi kommer til å få masse sol, varme, skrubbsår på knærne, utelek, vannlek og mange gode stunder 

utendørs.  

Vi har også vært gjennom en svært tung tid den siste tiden, da vi mistet et av våre kjære barn. Vi 

minnes daglig barnet, har hatt minnestund og har mange gode minner. Vi sender mange varme 

tanker til familien  

Tusen takk for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom det siste året! Det har vært perioder som 

har vært utfordrende og tøffe, men vi har stått i det sammen! Tusen takk for all forståelsen dere har 

vist oss under korona tiden, og for at dere hver eneste dag har fokus på det viktige samarbeidet 

mellom barnehage og hjemmet. Vi gleder oss til å starte på nytt til høsten, med blanke ark, og 

forhåpentligvis et år med mindre sykdom. Beklager at oversikten over neste barnehageår kommer så 

sent, men det har vært mange avklaringer som har måttet falle på plass før jeg kunne skrive hvordan 

neste år blir.  

 

Sommerferien 22: 

Vi kommer til å ha tilsvarende vanlig drift i barnehagen til og med uke 28, da begynner ferien for de 

fleste barna og en del ansatte på huset. I uke 28 og 32 vil det være normal barnehagedrift, men vi vil 

nok tilbringe en del tid sammen på kryss og tvers av avdelingene disse ukene. Fint om dere gir 

beskjed dersom barnet deres skal ha ekstra fri.  Minner også om at barnehagen er stengt i ukene 29-

30-31.  

 

Barnehageåret 22/23: 

Oppstarten i august begynner likt som alle de foregående årene, med planleggingsdager for 

personalet 15 og 16 august. Deretter er vi klare for å ta imot både nye og gamle barn fra den 17 

august. Barnegruppene fikk dere vite i mai har det blitt litt endringer i, men stort sett det samme.  

Som skrevet tidligere har Svingen mindre søkertall av barn det neste året. Har dere noen spørsmål 

rundt barnegruppene, så ta gjerne kontakt med meg. 

GUL FØDT 

MIO NERENG-LEIRA  
 
 

2020 

MARIUS U.HAGEN 

TUVA E. GULDAHL 

THEA S. KOLSTAD 



HERMANN N. SOLHAUG 

ELISA D. ØDEGÅRD 

AILEITHYIA KAZCHÉMIR M. BEKKELUND 

ELLINOR STENSÆTER 

OTHILIE T. FLÅTMO  
 

2021 
ØRJAN PETTERSEN 

ANNINE S. ÅSØDEGÅRD 

ULRIK S. ASKVIK 

BLÅ FØDT 

ALMA F. HAUGEN  
2017 EMIL B. RØSTADSTUEN 

KRISTIAN PETER PHILLIPS 

WILLIAM SOLUM 

HENRIK S. NILSEN 

MADELEN E. HOLMGREN 

MIRIAM PETROSJAN 

ØRJAN NORDENGEN 

KAREN H. JEVNESVEEN 

ODA F. OLAFSEN  
2018 HENRIK NYGAARD 

MIRA SAGSTUEN 

FRIDA M. NYBRÅTEN 

KINE MARIELL I. HAGENBORG 

VILJAR T.MYHRVOLD  
 

2019 
SELMA Ø. STOMLIEN 

MATEA G. TAJE 

BRAGE NYGÅRD 

GRØNN FØDT 

HANNA J. SAND  
2017 OLAV M. FOSSHOLT 

ELLINOR S. JENSEN 

AMALIE MARINSEN 

ELVIN O. MIDTSVEEN 

JOHAN F. LIERENG 

WILLIAM E. SKOGLUND 

NORA LINEA K. WATTUM  
 

2018 
JENNY W. SOLHEIM 

SINDRE T. FLÅTMO 

LUCAS MILIAN O. MYRSTUEN 

MELVIN BREDESEN 

MATS N. KVERUM  
 

2019 
JOHANNES S. HOVELSRUD 

JOHANNES NYGAARD 



JØRGEN BRATTENG 

MAIA B. RØSTADSTUEN 

LINA F. LIERENG 

EMINE R. SOLUM 

MIA E. HOLMGREN 

 

Informasjon angående personalet: 

Berit A. Sterud valgte i vår å si opp stillingen sin som styrer. Styrerstillingen ble utlyst, og vi er så 

heldige at vi får en ny styrer fra desember, nemlig Anders Haugen. Jeg kommer til å sitte i stillingen 

frem til desember, da tiltrer jeg tilbake i min rolle som pedagogisk leder.   

Marianne Myrstuen og Solveig Hovelsrud går inn i pensjonisttilværelsen fra høsten. Sol avslutter til 

nytt barnehageår, mens vi er så heldige at Marianne skal være med oss videre frem til utgangen av 

september. Vi ønsker dem masse lykke til med den nye epoken i livet, og kommer til å savne de 

masse! Kanskje er vi så heldige at vi ser de igjen som vikarer innimellom!  

Vi får en ny lærling fra høsten, Andrine Sæther, og gleder oss til å bli bedre kjent med henne.  Ine 

Johanne fortsetter over på skolen, og vi ønsker henne masse lykke til der  

Ellers så kommer personalkabalen til å se slik ut: (Minner om at det fremdeles kan forekomme 

endringer): SE NESTE SIDE 

 



  

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer, og at den blir preget av mange gode minner og fine stunder 

 

Ta gjerne kontakt med meg om dere har noen spørsmål, eller om det er noe dere lurer på! Jeg kan 

nås på tlf: 91788352, eller på mail: Tine.Hvalstad@sondre-land.kommune.no  

Tine, 29.06.22 

GUL  BLÅ  GRØNN  

Tone Børgo Bergestuen 
80% Pedagogisk leder  
 

Ann Kristin Berget  
60% Pedagogisk leder  
 

Mette Stensvold  
100% Barne- og ungdomsarbeider 
 

Vivian Steinsli 
80% Barne- og ungdomsarbeider 

 
Unni Hagenborg   
40% Barne- og ungdomsarbeider 
 

Kari Kristensen 
20% Barne- og ungdomsarbeider 
 

Henriette Johansen 
20%  Barne- og ungdomsarbeider 

Trude Hagen 
100% Pedagogisk leder 
 

Marte Storm Nilsestuen 
80% Pedagogisk leder  
 

Inger Lysen  
100% Barne- og ungdomsarbeider 
 

Anette Nilsen  
80% Barne- og ungdomsarbeider 
 

Kari Kristensen  
40% Barne- og ungdomsarbeider 
 

 Marianne Myrstuen  
100% Barne-og ungsomsarbeider 
(ressurs på huset frem til 30.09, 
samt med i overgang gul-blå) 

Guri Sagbakken  
100% Pedagogisk leder 
 

Beata Salwin  
100% Pedagogisk leder 
 

Anette Fredriksen-Skogli  
80% Barne- og ungdomsarbeider 
 

Wenche Svenstad  
80% Barne – og ungdomsarbeider 
 

Henriette Johansen 
30%  Barne- og ungdomsarbeider 
 

Kari Kristensen  
10% Barne- og ungdomsarbeider 
 

Andrine Sæther 
100% Lærlig BUA +vikarressurs 

 

Ressurser på huset: 
Åse Marit Nereng 80% Barne- og ungdomsarbeider 
Henriette Johansen 40 % Barne-og ungdomsarbeider (ressurs på huset fram til 01.11) 
 
«Kjøkkenassistent»: Wenche Lønstad 40% Barne –og ungdomsarbeider 
Renholder: Mai Liss Solum 
Spesialpedagog 100%: Ane Holmstad 
Administrativ ressurs 20%: Monica Hella  
Midlertidlig styrer 100%: Tine Brenno Hvalstad 

mailto:Tine.Hvalstad@sondre-land.kommune.no

