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AKTUELT

EN GLAD GJENG Foran (på småstoler) fra venstre: Ingrid Oline Linge Katmo, Isra Sadat, Sara Aras Khazal, Jens Haugan Medalen og Markus Berge-Malmo.
I midten (på tripp-trapp-stoler) fra venstre: Kasparas Zukauskas, Molly Haugan Medalen, Håkon Boye Dalsaune, Sivert Støen Lædre, Brage Ebbesen Ragnarsson og Amund Ebbesen Ragnarsson. Bakerst (stående) fra venstre: Randi Viken med Andreas Linge Katmo i armene, Mette Gellein, Sara Kristin Skånseng, Grethe Helen Antonsen med Lukas Berge-Malmo i armene og Karine
Haug Jacobsson.

Sandbakken barnehage er 35 år
KVENILDVEIEN Den 1.
november 1985 ble Sandbakken
barnehage etablert av
førskolelærer Randi Viken.
Av: Stig O.H. Larssen
Med eksamenspapirene i lomma ble
huset i Kvenildveien bygd, nettopp
med tanke på å også kunne innredes
som barnehage. –Det ble både
arbeidsplass og barnehage for min
egen ett-åring, smiler Randi Viken,
omringet av 13-14 viltre, men
fornøyde barn i alderen mellom ett
og seks år.
Som ferdig førskolelærer tok hun
viderutdanning, slik at hun i tillegg
kan skilte med en mastergrad i
førskolepedagogikk.
Randi startet barnehagen først
alene, men økte ganske raskt til
10 barn og to ansatte. –I dag er det
15 barn og 5 ansatte Sandbakken
barnehage, alt etter de gjeldende
krav og retningslinjer sim ﬁnnes,
sier hun.
–Nå har vi holdt på så lenge at
vi har en medarbeider som har
gått her selv som liten, det er litt
morsomt, sier Randi, –og kanskje et
kompliment, også!
Tur og turglede
Det er utetid hver dag. –Det er
bare ekstrem kulde eller vind som
stopper oss, forteller Randi. Minst
en gang i uka legges det ut på tur,
de minste i vogn, de litt eldre får
leie ei hånd og rusler i vei. –Det
har blitt litt færre turer i koronatida,
men det tar seg opp igjen, mener
Randi.
Ansvar og livsstil
Det er mye arbeid å drive en barnehage, innrømmer Randi Viken, –og

MANDARINSAFT Even Moen Jenssen og Bendik Ulla i duoen
Mandarinsaft har ingen problemer med å fange oppmerksomheten. Her fra
en forestilling tidligere i desember.

SKRYTE– OG MIMREVEGGEN Randi Viken selv (til venstre) og Mette
Gellein er "veteranene" i Sandbakken barnehage. Her står de ved
fotoveggen med bildene fra de siste års barnehagekull. Det er alltid stas nå
den populære fotografen Svend A. Berggren kommer på besøk.

et stort ansvar. Men det blir en livsstil, jeg ville ikke vært det foruten.
Og apropos livsstil, så smitter det
lett. Da Randis ettåring ble større,

God søkning
Sandbakken barnehage har aldri
hatt rekrutteringsproblemer.
–Neida, det er alltid god søking hit,

TAKK OG TAKK Det
er alltid hyggelig å få
gode hilsener, enten
det er fra foreldre eller
besøkende.

og de skulle besøke en vennefamilie, kom spørsmålet: ”Hvor er
barnehagen? Har ikke alle det?”.

heldigvis. Vi tror at mange foreldre
er spesielt på utkikk etter en litt
mindre barnehage til barna sine.

TURGLEDE Kort eller lang tur, det er moro uansett. Kanskje spesielt hvis en får varme pizza på grillen.
Ikke er der farlig med litt regn, vind eller kulde heller, når en har en lavvo å krype inn i.

