
Om barnehagen 

St. Olavs barnehage er en kommunal barnehage som tilhører Enhet Fossen 

barnehager.  Barnehagen har 126 plasser fordelt på:  

- Tømmerstokken: 21 barn fra 0 – 3 år  

- Fossefallet: 21 barn fra 0-3 år 

- Vikingene: har 56 barn fra 3-5 år 

- Olav Digre/ Åpen bhg: 20/ 28 barn fra 3 – 5 år 

Barnegruppene på basene formes ut fra den til enhver tid gjeldende søkermassen.  

 

Faglig profil  

Barnas drømmer, interesser og spor er utgangspunkt for pedagogisk praksis.   

Alt som foregår i barnehagen skal foregå på barns premisser. Det vil si at barna skal 

være med på det som skjer, ha reell innflytelse og definisjonsmakt. 

 

Kontaktinformasjon 

Barnehagen kan kontaktes på følgende telefonnummer: 

- Tømmerstokken: 982 08 127 

- Fossefallet:479 70 844  

- Vikingene: 480 42 260 

- Olav Digre/ Åpen barnehage: 958 80 268 

- Enhetsleder Anders G. Ek, tlf. 926 27 136 

- Opptaksansvarlig/ teamleder: Kjersti Haga Winsnes, tlf. 480 42 196 

Når dere kommer og henter  
Barnehagen har åpent mellom kl. o6.45 og 17.00. Når dere kommer og henter, må 
dere si i fra til personalet slik at vi registrerer at barnet har gått hjem. Dersom det er 
andre som skal hente barnet, må barnehagen ha beskjed om dette. Er barnet sykt 
eller har fri, må dere gi beskjed om dette.  
 
Informasjonskanal 
Barnehagen bruker et elektronisk kommunikasjonssystem, IST direkte, hvor dere 
melder fra om barnet er sykt eller har fri ved bruk av en app.  Personalet registrerer 
når barna kommer og går i dette systemet. Her blir det også lagt ut informasjon om 
hva som skjer i barnehagen, så alle må laste ned denne appen. 
Du vil få egen informasjon om dette.  
Følg også med på informasjonen på sonens oppslagstavle.  
 
Sykdom 
Barn som er syke, må holdes hjemme.  Barnehagen gir ikke febernedsettende og 



lignede med mindre det er avtalt av medisinske grunner. Er barnet avhengig av andre 
medisiner, eller i perioder bruker reseptbelagte medisiner, skal skjemaet 
«Medisinering av barn i barnehage» fylles ut. 
Se «Anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme fra barnehagen» 
 
Mat og måltider 
Barna har med matpakke til frokost og en frukt som legges i en felles kurv. Lunsj får 
de i barnehagen. Barna er med i forberedelse og tilberedning av måltidene, Lunsj 
består av brød med pålegg eller varm mat. Vann og melk serveres til begge 
måltidene.  
 
Arrangementer 
Barnehagen har en del tradisjoner som markering av FN-dagen, Lucia, nissefest, 
karneval, 17.mai feiring m.m. Noen av aktiviteten blir dere invitert til å være med på, 
andre er kun for barna.  Dette vil dere får nærmere informasjon om. 
 

Bruk av mobiltelefon 

Vi ønsker at du er til stede og har fokus på barnet. Derfor ber vi om at du ikke bruker 

mobiltelefon når du er i barnehage – verken ute eller inne!   

 
Ferie 
I vedtektene for de kommunale barnehagene står det at barn i barnehagen skal ta ut 
så mye ferie som ferieloven bestemmer.  Minst tre hele uker skal tas ut i perioden 
1.mai – 1.september og to av disse skal være sammenhengende 
 
Plandager 
Barnehagen har fem plandager i løpet av barnehageåret. For 2017/18 er det: 
15. og 16. august  

10. november  

2.januar  

11.mai  

Barnehagen er stengt disse dagene og er å regne som den fjerde ferieuka for barnet. 

 

Oppsigelse av plass 

Det er en måneds oppsigelse av barnehageplassen. Oppsigelsen legges inn 

elektronisk på Sarpsborg kommunes hjemmesider. Plassen kan sies opp gjennom 

hele året, med unntak av mai, juni og juli.  Det vil si at oppsigelse ved barnehageårets 

slutt må være mottatt i barnehagen senest 1.april. Dersom man ønsker å ta barnet ut 

av barnehagen i denne perioden, må man betale for plassen. 

 



PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2017/18 

 

                               TØMMERSTOKKEN  

Navn Stilling 

Nina Smith Baseleder  

Thi Tran Brendryen Pedagogisk leder  

Siw E. Sæther  Pedagogisk leder 

Yvonne Kvello Pedagogisk leder  

Sidsel Grøtvedt Barne- og ungdomsarbeider 

Agnieszka Zaczkiewics Assistent 

Gerd Torhild Hauser Assistent 

Bente Heiseldal Assistent 

                                      FOSSEFALLET  

Navn Stilling 

Sigrid Røstad  Baseleder  

Henriette Bølviken Pedagogisk leder  

Eva Høst  Pedagogisk leder 

Ann-Kristin Nilsen Pedagogisk leder  

Liv Kristiansen Barne- og ungdomsarbeider 

Venus Alem Mohammed Barne- og ungdomsarbeider 

Ibtesam El- Najar Assistent 

Mathias M. Godager Lærling 

                                      VIKINGENE  

Navn Stilling 

Kjersti Feilberg Jacobsen  Baseleder  

Tone E. Minge  Pedagogisk leder  

Dan-Inge Eriksen  Pedagogisk leder 

Christian Ravneng Pedagogisk leder  

Ann-Kristin Nilsen Pedagogisk leder  

Monica Heiberg Barne- og ungdomsarbeider 

Hilde Iren Olsen Barne- og ungdomsarbeider 

Miroslawa Hipnarowicz Assistent 

Aleksandra Sedlak Assistent 

                           OLAV DIGRE / ÅPEN BHG  

Navn Stilling 

Yvonne Kvello Pedagogisk leder 

Ann Sylvi Svendsen Barne- og ungdomsarbeider 
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