
 

 

 

Daglig leder 
Monica Johnsen 
Opprinnelig fra Larvik, bosatt i Sandefjord 
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden oppstart i juli 2008 
20 års erfaring som leder i barnehage, og fullførte 
Styrerudanningen i 2017 
 

 

 
Pedagogisk leder Kuben 
Ali Demir 
Bosatt i Larvik, opprinnelig tyrkisk bakgrunn 
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden september 2015 
Startet videreutdanning i veiledning høsten 2020 

 

 

Pedagogisk leder Kuben 
Sonata Simeniene 
Bosatt i Stavern, opprinnelig litauisk bakgrunn 
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2013, har siden da tatt 
utdanning som barnehagelærer, videreutdanning innen 
språk og språkutvikling, og startet i høst på videreutdanning 
i spesialpedagogikk 

 

 

Barnehagelærer Kuben 
Nadine Maria Løwe Hihn 
Bosatt i Stavern og er nettopp tilbake etter et år hjemme 
med lille Mila. Nadine startet i Bisjord FUS barnehage i mars 
2016 og har jobbet med de yngste i barnehagen fram til nå 

 

 

Barnehagelærer Kuben 
Simen Hundvin Eliassen 
Nyutdannet i juni, og nyansatt i juli 2020, og har sin største 
del av erfaringer fra assistent i skole. 
Simen blir barnehagens musikalske alibi, og blir forhåpentlig 
stadig å se klimprende på gitar 



 

 

Medarbeider på Kuben 
Bente Bøe Larsen  
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2010 
Bosatt i Larvik og startet å jobbe i barnehage etter mange år 
i matvarebransjen 

 

 
Fagarbeider på Kuben 
Kjersti Siland 
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2018, og har mange års 
erfaring i barnehage 
Bosatt i Larvik 

 

 

Fagarbeider på Kuben 
Line A Kjær 
Var med å starte Bisjord FUS barnehage i juli 2008 og har 
over 20 års erfaring som fagarbeider, både fra 
familiebarnehage og over i ordinær barnehage. Line jobber 
særlig rettet mot barn som har litt andre behov enn de 
fleste 

 

 

Fagarbeider på Kuben 
Edivanilde Rosenblad 
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden november 2019, og er 
opprinnelig fra Brasil, og har også utdanning som 
barnehagelærer fra Brasil. Jobber nå å få godkjent sin 
barnehagelærerutdanning i samsvar med sin praksis fra 
norske barnehager de siste to årene 
 

 

Fagarbeider på Kuben 
Joachim Fridlund Naper 
Noe erfaring fra skole, SFO og barnehager fra før og startet 
opp hos oss i oktober 2020. Joachim er særdeles glad i 
musikk og et godt bidrag både med gitar, drama og uteliv.  



 

Medarbeider/vikar på Kuben 
Lars Wallin Andresen 
Bakgrunn i idrett grunnfag og har god erfaring som lærer i 
ulike skoler. Lars har vært håndballtrener på Elitenivå, og 
mange kjenner han sikkert best som tidligere trener for LHK 
damene.  

 

 

Pedagogisk leder på Labyrinten 
Kine-Karethe Hansen 
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2009 og har erfaring 
fra barnehager før. Kine er utdannet class-observatør i FUS 
kjeden og observerer kvalitet i barnehagene våre, og hun 
har også videreutdanning innenfor spesialpedagogikk og 
hovedfag i pedagogikk 

 

 

Pedagogisk leder på Labyrinten 
Mette Renate Jacobsen Langerud 
Startet i 2009 og tok videreutdanning som barnehagelærer 
gjennom arbeidsplassert barnehagelærer utdanning (AbF) i 
2013 og har jobbet som pedagogisk leder siden.  
Våren 2020 fullførte Mette også et års studium i veiledning.  

 

 

Barnehagelærer på Labyrinten 
Anette Andresen 
Anette var nytt tilskudd midt under corona nedstegningen, 
og fikk bryne seg på unntakstilstander fra start. Hun har 
jobbet 3 år i barnehage på Island og har til og med lært seg 
språket der.  
I tillegg til barnehagelærer har Anette en bachelor i kultur- 
arrangering, formidling og forvaltning.  

 

 

Barnehagelærer på Labyrinten 
Hilde Sofie Lohne Haugen 
Var ferdig utdannet juni 2020, men har allerede jobbet i 
konstituert pedlederstilling i barnehage i Oslo, før hun kom 
hit til oss i juli i år. Hilde har fordypning i 
småbarnspedagogikk og forsterkning i språk, tekst og 
matematikk. Hilde er opprinnelig fra NordNorge 
 



 

 

Barnehagelærer på Labyrinten 
Ida Knive Herland  
Våren 2018 var Ida ferdig utdannet barnehagelærer og 
startet i Bisjord FUS barnehage allerede i mars samme år. 
Ida er for tiden ute i svangerskapspermisjon med sin lille 
Selma 

 

 

Medarbeider på Labyrinten 
Elisabeth Sjøblom 
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden oppstart 2008 og var 
med fra midlertidige lokaler på Valby, til nytt bygg i 2009. 
Har erfaring fra andre barnehager før starten her 

 

 

Medarbeider på Labyrinten 
Joanna Wielosik 
Begynte å jobbe i Bisjord FUS barnehage i 2009 
Joanna er opprinnelig utdannet fysioterapeut fra Polen, og 
kan benytte sin bakgrunn godt inn i barnehagehverdagen. 
 

 

 

Medarbeider på Labyrinten 
Nina Strand 
Begynte i arbeidspraksis i 2009 og startet i fast stilling 
høsten 2010, så Nina er en erfaren medarbeider hos oss. 
Er i svangerskapspermisjon med sin lille Sigurd. 

 

 

Medarbeider på Labyrinten 
Marianne Bergman Nilsen 
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2009 og har erfaring 
fra annen barnehage før hun startet her. Marianne jobber i 
deltidsstilling.  
 

 

 

Medarbeider på Labyrinten 
May Britt Ahlgreen 
Startet i Bisjord FUS barnehage i 2010, og jobber deltid hos 
oss. Hun har erfaring også fra sykehjem.  
 



 

 

Medarbeider på Labyrinten 
Henrik Lomme Pham 
Startet i jobb hos oss jula 2018, og trådde raskt inn i en fast 
stilling. Han har startet på fagbrev i Barne- og 
Ungdomsarbeiderfaget, og målet er på sikt å fullføre det.  
 

 

 

Vikar/ Medarbeider på Labyrinten 
Martha Sekeroglu 
På videregående var Martha praksiselev hos oss, og i januar 
2020 kom hun tilbake i et midlertidig engasjement. I dag 
fungerer hun som ringevikar og ekstraressurs, og det er 
mulig vi ser mer til Martha utover høsten og vinteren.  
 

 

 
 

 
Vikar/Medarbeider på Labyrinten 
Anna Ellen Josefin Hermansson 
Har erfaring fra Salbutangen FUS barnehage og heldige var vi 
som fikk låne Josefin her mens Nina er hjemme i 
svangerskapspermisjon. Josefin er opprinnelig svensk og har 
bodd mange år i Norge.  

 

Vikar/Medarbeider 
Monica Andersen 
Begynte å jobbe litt hos oss høsten 2020 og har kjennskap til 
begge avdelingene våre. Hun har jobbet i helsevesenet i 
mange år og har nettopp startet sin egen salong som fot-
terapeut, hvor hun jobber deltid.  

 

Vikar/Student 
Silje Veronica Hedlund 
Går 2. året på barnehagelærerstudiet og kombinerer 
utdanning med vikarjobb hos oss. Silje elsker hester og dyr 
for øvrig, har en egen ponny og driver med litt reptiler på 
hjemmebasis.  



 

Vikar/Student 
Randi Nguyen 
Går 1. året deltid på barnehagelærerstudiet, og har hatt 2 
praksisperioder hos oss dette barnehageåret. Mette er 
Randi sin praksislærer, og er stadig å se som vikar hos 
Labyrinten 

  
 


