
Evy Hogstad Bakkestuen 
Styrer i Vestad barnehage 
Utdanning: 
Førskolelærer med videreutdanning innen flerkulturell 
forståelse, organisasjon og ledelse, veiledningspedagogikk og 
spesialpedagogikk. 
Har vært styrer i Vestad barnehage siden 1992. 
Sammen med barna trives jeg med aktiviteter som 
fremmer språk og sosial kompetanse 
 
 
 
 
 
Dagny Rønes Busk 
Pedagogisk leder 100% 
avdeling Sagstua 
Utdanning: 
Barne-og ungdomsarbeider 
Barnehagelærer, veiledningspedagogikk 
 
Jeg liker godt å være ute i skog og mark og undre meg  
over de små tingene i hverdagen sammen med barna. 
    
 
 
 
 
Vivi Delbæk 
Pedagogisk leder 100% 
avdeling Sagstua 
Utdanning: 
Barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk  
og veiledningspedagogikk 
 
Jeg trives med den store variasjonen i aktiviteter sammen med  
barna og de andre voksne, og å bidra til å skape et godt  
samspill i ulike lekemiljøer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heidi Kjernåsen 
Fagarbeider kokk i Vestad barnehage 
avdeling Sagstua 
Utdanning: 
Institusjonskokk 
 
Jeg liker godt den varierte hverdagen det er å jobbe med barn. 
Fysisk aktivitet ute i skog og mark er noe jeg trives med, og tar  
gjerne barna med på skiturer om vinteren og sykkelturer  
i skogen vår og sommer 
 
 
 
 
 
Mai Toril Bjørke 
Barne-og ungdomsarbeider  
avdeling Sagstua 
Utdanning: 
Barne- og ungdomsarbeider 
 
 
 
 
 
Anette Moen 
Pedagogisk leder 100% 
avdeling Terningen 
Utdanning: 
Barnehagelærer med fordypning i musikk,  
småbarnspedagogikk og veiledningspedagogikk 
 
Jeg liker godt å jobbe med de estetiske  
fagene i barnehagen, ute og inne. 
 
 
 
Kjersti Volla 
Pedagogisk leder 100% 
avdeling Terningen 
Utdanning: 
Barnehagelærer med fordypning i organisasjon  
og ledelse, samt veiledningspedagogikk  

 
Jeg synes det er spennende å jobbe med sosial  
kompetanse og motorisk utvikling, og trives  
godt ute i alle årstider. 



 
 
Nina Runeberg 
Barne-og ungdomsarbeider 100%  
avdeling Terningen 
Utdanning: 
Barne-og ungdomsarbeider 
Går årsstudie om «Barn med særskilte behov» i 2022 
 
Jeg liker å være kreativ innen forming og tar gjerne med  
meg denne interessen ut i skog og mark. 
 
 
 
 
 
Cecilie Henriette Jørgensen 
Barne-og ungdomsarbeider 100%  
avdeling Terningen 
Utdanning: 
Barne-og ungdomsarbeider 
 
Jeg trives med den varierte hverdagen i barnehagen,  
dager fylt med glede og latter, lek, læring og moro.  
Særlig liker jeg å være sammen med barna i leken, ute og  
inne, undre og utforske underveis. 
 
 
 
 
 
Gina Martinsen 
Pedagogisk leder 80%  
avdeling Lilleskansen 
Utdanning: 
Førskolelærer, spesialpedagogikk, småbarnspedagogikk 
og veiledningspedagogikk 
 
Jeg trives godt med sang og musikk, og å  
dramatisere små fortellinger for barna.  
 
 
 
 
 
 
 



Wenche Husa 
Barne-og ungdomsarbeider 100%  
avdeling Lilleskansen 
Utdanning: 
Barne-og ungdomsarbeider 
 
Jeg liker å være kreativ sammen med barna, og trives  
godt ute 
 
 
 
 
 
Jøran Storsveen Hemstad 
Barneveileder 45% 
avdeling Lilleskansen 
 
Jeg trives med de varierte aktivitetene i barnehagen både  
ute og inne 
 
 
 
 
 
 
 
Jeanett Granrud 
Barneveileder i vikariat 70% 
avdeling Lilleskansen    
 
Jeg trives med de varierte aktivitetene i barnehagen,  
ute og inne 


