
 

SOLKOLLEN   

 

   Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!

 
 

GLENDRANGE BARNEHAGE 
 

  Håndbok for vikarer 

 

 

 

 



Velkommen til oss 

 

Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være grei for deg når du skal være 

vikar hos oss. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet, og at du spør om rutiner og 

arbeidsmåter. Du må ikke være redd for å spørre om du lurer på noe underveis. 

 

Solkollens særpreg 

Læringsverkstedet Solkollen er barnehager med særskilt kristent formål. Solkollen 

barnehager er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jmf.Barnehagelovens §1a). 

Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og 

kristen høytidsmarkering. 

«Med hjerte for alle- for barna, familien, ansatte og nærmiljøet» 

 

AVDELINGER I BARNEHAGEN 

Ole Brumm 0-3 

Eventyrskogen 3-5 

Avdeling Ole Brumm har plass til 9 barn. Avdeling Eventyrskogen har plass til 18 barn. 

Barnehagen har en styrer, men er en del av Læringsverkstedets barnehager.  

Hver avdeling har en grunnbemanning på 3 voksne-1 pedagogisk leder og og 2 

fagarbeidere/assistenter. Det er pedagogisk leder som har hovedansvaret på avdelingen.  

 

DAGSRYTME 

06.30-Barnehagen åpner 

07.30-8.30-Frokost 

Avdelinger sammen til kl 9.00 

09.00-Avdelingene delt. 

Ute/tur/innelek/grupper 

-10.30-Lunsj for 0-3 

-11.30-Lunsj for 3-5 

-11.30 (tilpasses barna) Sovetid for de små. 

-12.30- Ute/innelek 

-14.00-Frukt/annet-måltid. 

-16.15-Barnehagen stenger. 



 

DETTE MÅ DU LEVERE: 

TAUSHETSPLIKT 

Alle som skal jobbe i barnehage skal skrive under på taushetsplikterklæring. Det vil si at det 

som skjer i barnehagen blir innenfor barnehagens vegger. Du har ikke lov å fortelle andre 

noe om barna, ansatte, eller foreldre- dette gjelder ting som kan skade barn, foreldre eller 

ansatte. Du kan snakke i generelle vendinger om arbeidsdagen. Det er viktig at du skriver 

under på taushetserklæring så fort som mulig. Dette gjør du sammen med styrer/pedagogisk 

leder. Taushetsplikten har ingen tidsbegrensing. 

POLITIATTEST 

For alle som jobber med barn og unge under 18 år er det krav om politiattest ved ansettelse 

fra første dag. Dette gjelder for alle vikarer, elever og andre som oppholder seg jevnlig i 

barnehagen. Er du mellom 15 og 18 år må du ha foreldrenes samtykke til politiattest. 

ANNET 

Tuberkulosekontroll. Dersom du har oppholdt deg i områder med høy forekomst av 

tuberkulose må du fylle ut tuberkulose spørreskjema. 

 

DEN FØRSTE DAGEN DIN I BARNEHAGEN 

Det første du gjør er å lese gjennom dette heftet. 

 

Møte med barna: 

Når du først kommer til barnehagen blir du møtt av mange barn og voksne. Den første 

dagen er det viktigste at du blir kjent med barna på den avdelingen du skal være på. Da 

forventer vi at du selv tar initiativ til å søke kontakt med barna og leker med dem. Det kan 

oppleves som om alle voksne på avdelingen vet hva de skal gjøre bare de ser på hverandre, 

men ikke mist motet. Alle har vært ny. 

Møte med foreldrene i bringe og hente situasjon er svært viktig. For foreldre blir mye av 

inntrykket av barnehagen dannet her. Vi ønsker derfor at alle foreldre skal bli tatt i mot på 

en god måte og oppleve at barnet og de selv blir sett hver dag. Si god morgen til barn og 

foreldre, og si hadet når barnet går for dagen. Ingen skal forlate barnehagen uten å ha blitt 

sett og tatt farvel med. 

Når du kommer som ny i barnehagen forventer vi at du selv tar initiativ til å presentere deg 

for foreldrene. Det er da naturlig at du sier hva du heter og at du er vikar her i barnehagen. 

Vakter 

Som ny/vikar vil du i hovedsak bli satt inn på mellomvakter for at du skal bli kjent med barna 

og de voksne, og ikke være alene på begynnelsen og slutten av dagen. Dette forandrer seg 

gjerne når du har blitt kjent med barnehagen vår. Som ny blir du heller ikke umiddelbart satt 

i stellesituasjoner med barna. Det lages vaktlister i barnehagen, og de ulike vaktene har sine 

arbeidsoppgaver. Arbeidstiden er 7.5 timer for deg som vikar. 



KLÆR 

Hva trenger du å ha med deg? 

Inneklær: Klær du ikke er redd for at skal bli skitne, klær som ikke er til hinder i hverdagen i 

samvær med barna, innesko om du vil. 

Uteklær: Vær obs på været og ta med deg det du trenger. Vi er mye ute i barnehagen vår, 

så ha gjerne med noe som passer for all slags vær.  

 

AVKRYSSNINGSSKJEMA OG AVDELINGSBOK 

Hver avdeling har en avdelingsbok. Her skrives barnet inn når det kommer om morgenen. Vi 

har et felles avkryssningsskjema for begge avdelinger. Her markeres med kryss at barnet 

kommer om morgenen, og det strykes ut når det går. Dette er en sikkerhetsrutine for å vite 

hvor mange barn som er i barnehagen. / Hver avdeling registrerer barnet i MyKid. Til MyKid 

benyttes barnehagens mobiltelefoner.  

Her skriver vi også inn beskjeder angående barnet og eventuelle møter, fravær i personalet 

og hvem som er på jobb. 

 

ALLERGIER/MEDISINERING 

Informasjon vedrørende barn med allergi, medisinering og annet får du informasjon om av 

de andre ansatte på avdelingen. Det skal henge oppslag i barnehagen (ikke nødvendigvis 

synlig for alle) om eventuelle allergier. Spør om du lurer på noe. 

 

HYGIENE 

God hygiene er viktig for å unngå smitte. Vaske hendene etter toalettbesøk. Ved tørk av 

egen, eller barnas nese vask hender/ bruk hånddesinfisering. Ved bleieskift, og eventuelt om 

du hjelper et barn ved toalettbesøk, bruker du engangshansker. Vi bruker alltid 

stelleunderlag og engangskluter ved bleieskift. Vask hender før måltid og etter stell av 

barna/ hjelp til toalettbesøk. Alle barna vasker hendene før måltider og etter å ha vært på 

toalettet. NB: Ved bleieskift og hjelp til toalettbesøk skal døren inn til stellerom/toalett stå 

åpen. 

 

RØYKING 

Det er ikke lov å røyke, eller bruke snus i den tiden du er på jobb. Miljøet i barnehagen vår 

er røyk -og snusfritt.   

 

MOBILTELEFON 

Når du er på jobb i barnehagen legger du mobiltelefonen igjen i garderoben. Du skal ikke gå 

med mobiltelefonen på deg. Venter du telefon, gi beskjed til personalet, slik at du kan ha 



telefonen tilgjengelig. Ta aldri bilder av barna med egen mobiltelefon. Vesker og sekker med 

personlige eiendeler må plasseres utilgjengelig for barna. 

FRAVÆR 

Dersom du blir syk ringer du til barnehagen så snart som mulig. Ikke send kun SMS. 

Legebesøk, tannlegebesøk osv legges utenom arbeidstid, så sant det er mulig. 

 

BRANNVERN 

Det er viktig at du gjør deg kjent med brannvernrutinene i barnehagen. Se etter oppslag på 

veggen og spør gjerne en av de ansatte hva som skal gjøres dersom brannalarmen går. 

 

HMS-Verneombud Ingerid Haugsvær 

 

MØTER 

Barnehagen har personalmøter, foreldremøter, avdelingsmøter og ped.team møter. 

Personalmøter og foreldremøter er på ettermiddagstid. Dersom du er vikar for en kort 

periode skal du ikke være med på disse møtene. Er du inne for lengre tid kan det være 

nødvendig å være med på de ulike møtene. 

 

MAT OG DRIKKE 

Du kan spise barnehagens mat. Vi baker brød og har innimellom varme måltider. Du er 

velkommen til å spise. Du kan også ta med egen mat om du vil det. Det er ikke lov å drikke   

varm kaffe, te osv, sammen med barna.  

 

PAUSE 

Pausen i barnehagen er betalt. Det å ha betalt pause innebærer at du skal være tilgjengelig i 

pausen. Det vil si at du skal tilbringe pausen i barnehagen. Annet må avtales med nærmeste 

leder. Pauser avvikles i forhold til vaktene og tilpasses hver avdeling. Se egne lister. 

 

LØNN 

Som vikar leverer du inn timelister for de dagene og timene du har jobbet. Timelistene må 

leveres til styrer før den 1(første) hver måned. Lønn utbetales den 20 (tjuende) hver måned. 

 

HVA ER DET VIKTIGSTE FOR DEG SOM VIKAR I BARNEHAGEN? 

Det er mange ting å huske på når du jobber i barnehagen. Vi har derfor en huskeliste om 

hva som er viktigst: 

-Vær presis på jobb. 



-Hils på foreldre og ansatte og presenter deg. Fortell hvem du er og hvorfor du er der. 

-Les på ulike oppslag og planer i barnehagen. 

-Si i fra dersom du går fra avdelingen. 

-Ta initiativ. 

-Vær delaktig. 

-Pass på språkbruken. Barna tar lett etter de voksne. 

-Spør de ansatte om grensesetting i barnehagen. 

-Si i fra dersom du reagerer på noe. 

-Spør! Du har selv ansvar for å gjøre deg kjent med barnehagen. 

 

Den viktigste jobben i barnehagen er den du selv utfører med det enkelte barnet. 

Dette gjør du: 

*Når du setter deg ned med barnet, fremfor å snakke med de voksne. 

*Når du du snakker med barnet, leser for barnet, leker med barnet, synger, 

spiller, lærer barnet en regle. 

*Når du tilbyr barnet en aktivitet når de er rastløse, eller ikke har noe å finne på. 

*Når du hjelper et barn inn i leken. 

*Når du lar et barn leke uten å bryte av leken. 

*Finner på aktiviteter med ett, eller flere barn. 

*Når du observerer leken og ser at det er behov for å bryte inn. 

*Når du respekterer barnet og tar det på alvor. 

*Når du arbeider for at barna skal respektere hverandre. 

*Når du inkluderer. 

*Når du setter grenser og forklarer barnet hvorfor. Vær en tydelig, varm voksen. 

Vær leken, raus og tydelig. 

 

Du er med på å få verdens viktigste verdier til å vokse! 

 

Annet: 

Mobilnr avdeling Ole Brumm og Eventyrskogen: 

40 40 12 33 

Mobilnr styrer, Siv-Tone Kristiansen: 



41 45 90 85 

Barnehagens epost: 

glendrange@laringsverkstedet.no 

  

For å finne ut mer om Læringsverkstedet barnehager besøk Læringsverkstedet.no 
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