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Stange Kausvol gardsbarnehage 

Barnehagetype/Organisasjonsform/Størrelse Din tilknytning/posisjon: 

 
Aksjeselskap, eies av meg 80 % og styrer Live 
Brovold Sveum 20 %. Vi har 52 barn nå og 
planlegger utvidelse og nybygg, for totalt 76 
barn. Barnehagen vår er en gårds- og 
friluftsbarnehage. 

 
Jeg er eier og daglig leder i 50 % stilling. 

Formalkompetanse/Utdanning 
 
Nordisk grunnfag ved Høgskolen i Rogaland. 
Service/kommunikasjon – toårig studium ved Høgskolen i Hedmark. 
Diverse kurs og etterutdanning innenfor markedsføring, økonomi og regnskapsførsel, samt Juss for 
barnehagesektoren. 
BI Nydal, tatt alle fire kursene som PBL og BI samarbeidet om. 
 
Siden 2015 har jeg tatt utdannelse som NLP Coach ved skolen MetaResource i Lillestrøm. Jeg er utdannet 
coach, og skal ta sertifisering i Den norske coachforening i mai, uka før landsmøtet.  
 
 

Realkompetanse/erfaring: 
 
Organisasjonserfaring fra landbruket: 
Jeg har mye organisasjonserfaring både i bredde og lengde. Kan nevne 20 år i landbruksorganisasjoner på 
fylkes- og sentralt nivå, blant annet som nestleder og leder i Norges Bygdeungdomslag på nitti-tallet, og 
derigjennom også medlem av sentralstyret i Norges Bondelag.  
Jeg har også vært nestleder over flere år i Hedmark Bondelag på 2000-tallet. 
 
Politisk erfaring: 
Jeg har vært tilknyttet Senterpartiet i hele mitt liv tror jeg, og har nå sittet i kommunestyret i 12 år. Jeg har 
vært leder i Stange Senterparti i 7-8 år, og også vært aktiv på fylkesplan, sittet som vara til fylkestinget, og 
vært medlem av Hedmark Senterparti sitt styre i 4 år og jobber deltid som politisk rådgiver for Senterpartiets 
fylkesråd siden 2014. Gjennom politikken har jeg hatt mange verv i ulike sammenhenger, kan nevne som de 
viktigste styremedlem og nestleder i Stange Energi i 8 år og styremedlem i Hedmarken Brannvesen. Jeg var 
også leder av planutvalget i Stange i forrige planperiode, noe som medførte 50 % frikjøp. 
 
Organisasjonserfaring fra barnehagesektoren: 
Startet opp igjen og var leder i mange år i Private barnehager i Stange 
Styremedlem og nestleder i PBL, og styremedlem i NKFB 
Vært med å starte opp i 2016 og er arbeidende styreleder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager 
 
Gründer 
Jeg har selv etablert min egen barnehage og er derfor en klassisk barnehagegründer. Jeg har også startet opp 
et nytt firma som jeg driver coaching og kursvirksomhet gjennom som heter Kausvol kurs&coaching. 
 

Legg ved et portrett av deg selv i elektronisk form. 
 


