
 

 

 

HÅNDBOK for vikarer, elever og 

nytilsatte i  

VASSHAUG BARNEHAGE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VELKOMMEN TIL OSS! 
Dette heftet er ei 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 spør om du lurer på noe underveis! 

Lykke til! 

 

MÅL FOR ALLE BARNA I BARNEHAGEN 

"Vasshaug barnehage skal gi alle barn mulighet til 

å få en venn, holde på en venn og være en venn" 
 



AVDELINGER I BARNEHAGEN.  
På Vasshaug er barna delt inn i grupper etter alder, disse gruppene 

har egne farger og navn: 

1 år GRØNN  LARVE 

2 ÅR BLÅ KRABBE 

3 ÅR GUL MAUR 

4 ÅR ORANGE ELG 

5 ÅR RØD ØRN 

 

Barnehagen har en enhetsleder og en styrerassistent. Hver avdeling 

har en grunnbemanning på 3 voksne. 1 pedagogisk leder og 2 

fagarbeidere/assistenter. Det er ped.leder som har hovedansvaret 

på avdelinga. Der avdelingene er utvidet med flere enn 18 plasser er 

det også en barnehagelærer. 

 

Dette må du levere: 

TAUSHETSPLIKT  
Alle som jobber i barnehage skal skrive under på 

taushetspliktserklæring. Det vil si at det som skjer i barnehagen blir 

innenfor barnehagens 4 vegger. Du har ikke lov å fortelle ”på bygda” 

noe om barna, ansatte eller foreldrene. (les: noe som kan skade barn, 

foreldre/foresatte eller personalet i barnehagen.) 

Det er viktig at du skriv under taushetspliktserklæringen så raskt 

som mulig! Dette gjør du sammen med styrer/ped.leder. Skal du være 

i lengre vikariat får du en arbeidskontrakt som må signeres. 

Taushetsplikten vare til evig tid. 

 

POLITIATTEST 
For alle som jobber med barn og unge under 18 år er det krav om 

godkjent politiattest ved ansettelse fra første dag. 

Gjelder for ALLE vikarer, personer på arbeidsutprøving, elever og 

studenter som oppholder seg jevnlig i barnehagen. E du mellom 15 og 

18 år må du ha foreldrenes samtykke til politiattest. 

 



TUBERKULOSEKONTROLL 
Du må også fylle ut Tuberkulose spørreskjema om du har oppholdt 

deg i områder med høy forekomst av tuberkulose. Har du det må du 

få utført tuberkulinprøve. 

 

DAGSRYTMEN 

Kjernetid (alle er på avdeling ) 9.00 - 14.00 
KLOKKA:  HVA SKJER? med rom for variasjon i tidspunkt 

Kl. 07:15 Barnehagen åpner (07.00 etter søknad) 

grupper/aktiviteter på avdelingene. 

Måltid 

Utelek, pause avvikling. 

Måltid  

Lek og aktiviteter ute eller inne 

Kl. 16:15 Barnehagen stenger (16.30 etter søknad) 

 

DEN FØRSTE DAGEN DIN: 

Det første du gjør er å lese denne og signere. 
Møte med barna: Når du 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 gruppa 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 vet hva de skal gjøre bare de 

ser på hverandre. Ikke mist motet, alle har vært ny. Det er de 

voksnes ansvar å hjelpe deg i gang og veilede underveis. 

 

Møte med foreldrene i bringe og hentesituasjoner er svært viktig. 

For foreldre blir mye av inntrykket av barnehagen dannet her. Vi 

ønsker derfor at alle foreldrene skal bli tatt i mot på en god måte og 

oppleve at de og barnet blir sett hver dag. 

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. 

 



Hvem skal jeg spørre? Dersom du lurer på noe, så kan du spør hvem 

som helst på huset. 

 

MÅL: 

 

 Vikarer og elever skal  føle seg velkommen i barnehagen og bli 

godt tatt i mot, og er hele personalgruppens ansvar. 

 Vikarer og elever  må ha konkrete arbeidsoppgaver slik at de 

føler at arbeidet er meningsfullt 

VAKTENE:  
Hver avdeling har gjort en kartlegging av behov for personal, det kan 

derfor være litt varierende tidspunkt for vaktene, tilpasset etter 

hvor mange barn som er i barnehagen til enhver hver tid. Vikarer og 

nye ansatte er i hovedsak satt inn på midtvakter for at du skal bli 

kjent med barna og de voksne og ikke være alene på begynnelsen 

eller slutten av dagen. Som ny vil du ikke bli satt i stellesituasjoner 

med barna. Det lages vaktlister i barnehagene og de ulike vaktene 

har sine arbeidsoppgaver.  

 

Tidlig T,( Elg) Tidlig vakt   

Mellomvakt 1  

Mellomvakt 2 ved utvidet barnegruppe 

Seinvakt, SeinSein vakt (Ørn)     

Arbeidstiden er 7,5 timer. Alle pedagoger i 100% stilling har 4 timer 

bunden arbeidstid. 

 

KLÆR; HVA TRENGER DU TA MED DEG?  
Inneklær: behagelige klær som kan bli skitten, innesko 

Uteklær og skotøy til all slags vær; se an været og kle deg etter det. 

Vi er lenge ute hver dag. Du kan ikke være i barnehagen uten 

uteklær. 

 

 



HYGIENE 
God hygiene er viktig for å unngå smitte. I barnehagene bruker vi 

engangshansker, engangskluter og stelleunderlag. Vask hender før og 

etter måltid og stell. Alle barna vasker hendene før måltid og etter 

at de har vært på toalettet. 

  

RØYKING  
Det er ikke lov å røyke eller bruke snus innenfor barnehagens 

område.  Snus og sigarettsneiper er giftige og  må ikke kastes slik at 

barna kan få tak i de.  

 

MOBILTELEFON  
Når du er på jobb i barnehagen, legger du mobiltelefonen i 

garderoben, eller på hylla. Du skal ikke gå med mobiltelefon på deg. 

Venter du telefon, gi beskjed, slik at du da kan ha mobilen 

tilgjengelig. 

Væsker og sekker med personlige eiendeler må plasseres 

utilgjengelig for barna. 

 

FRAVÆR: 
Dersom du blir syk, ringer du til barnehagen så raskt som mulig. Det 

er ikke nok å sende sms. 

Legebesøk, tannlege osv legges så langt det er mulig utenfor 

arbeidstiden. 

 

AVKRYSSINGSSKJEMA, AVDELINGSBOK OG 

BESKJEDBOK. 
Hver avdeling har egen avkryssingsskjema. Her markeres det når 

barnet kommer om morgenen og strykes ut når det blir hentet. Dette 

er en sikkerhetsrutine, for hele tiden å vite hvor mange som er i 

barnehagen. Avkrysningsskjemaets bakside inneholder telefonnr. til 

foreldrene, og skal tas med i tilfelle brann! 



I avdelingsboken skriver vi opp dersom det er noen beskjeder som er 

viktig for avdelingen. Det kan være hvem som ikke er tilstedet av de 

faste voksne, møter, aktiviteter ut av barnehagen etc. 

I beskjedboka skrives beskjeder fra foreldre om barnet.  

 

 

 

BRANNVERN  

I starten er det viktig at du gjør deg kjent med oppslag om brann og 

kjenner til beredskapspermen som er på hver avdeling. Det er svært 

viktig å vite hva en skal gjør når alarmen går! Brannvernleder skal gå 

brannvernrunde med deg. 

 

HMS  

Verneombud i barnehagene fra august 2014 er Annie Teigland. 

Barnehagen har  

 

ALLERGI/ MEDISINERING 
Informasjon vedrørende barn med allergi, medisinering o.a. får du 

informasjon om av andre voksne på avdelingen. Det skal henge oppslag 

i hver barnehage om disse tingene. 

 

MØTER I BARNEHAGEN: 
Barnehagene har morgenmøter, personalmøter, foreldremøte, 

avdelingsmøtet ped.leder/ped.team.Personalmøter og foreldremøter 

er på ettermiddagstid. Er du inne som vikar enkeltstående dager, 

deltar du normalt sett ikke her. Har du derimot et kortere eller 

lengre vikariat – kan det være nødvendig for deg og oss at du deltar 

på møtet. 

 

MAT & DRIKKE I BARNEHAGEN  
Du må ha matpakke med i barnehagen, eventuelt ha det du trenger i 

kjøleskapet. Drikke tar du med selv, eller betaler kaffepenger. 

 



BETALT PAUSE  
I barnehagen har du betalt pause. Det å ha betalt pause innebærer 

at du skal være tilgjengelig i pausen. Det vil si at skal tilbringe 

pausen i barnehagen. Annet må avtales med nærmeste leder. Pauser 

avvikles fra 10.30 

 

 

LØNN 
Utbetales den 12. i hver måned. Som vikar må du skrive timeliste for 

de dagene og timene du har jobbet. Dette gjøres elektronisk i Visma. 

Innlogging finner du på www.salangen.kommune.no under politikk og 

kommune, deretter klikker du på personalportal. Brukernavn og 

passord fås ved kontakt til nærmeste leder. 

PS!! Husk skattekort, fødselsdato, underskrift og kontonummer!! 

 

HVA ER DET VIKTIGSTE FOR DEG SOM VIKAR I 

BARNEHAGEN? 
Det er mange ting å huske på når du jobber i barnehage. Vi har 

derfor laga ei huskeliste for deg på hva som er viktigst; 

• Vær presis! 

• Hils på foreldre /foresatte og presenter deg. Fortell hvem du er og 

hvorfor du er her. 

• Les på ulike oppslag og planar i barnehagen 

• Si ifrå dersom du går fra avdelinga 

• Ta initiativ. 

• Vær delaktig. 

• Pass på språkbruket! Barn tar veldig lett etter de voksne 

• Spør de ansatte om grensesetting i barnehagen 

• Si ifra dersom du reagerer på noe! 

• SPØR! Du har selv ansvar for å gjør deg kjent i barnehagen… 
 

Ikke minst: Den viktigste jobben i barnehagen er den DU 

utfører sammen med det enkelte barnet.  



 Når du setter deg ned med barnet (fremfor å sitte å snakke 

med de voksne)  

 Når du snakker med barnet, leser for barnet, leker med barnet. 

Syng litt, spill litt. Lær barnet en regle. 

 Når du tilbyr barn en aktivitet når de er rastløse eller ikke har 

noe å finne på. 

 Når du lar barn få leke uten å bryte av leken. 

 Når du hjelper barnet inn i leken 

 Finner på aktiviteter med ett eller fler barn 

 Når du observerer leken og ser når 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 setter grenser og forklarer barnet hvorfor. Vær tydelig 

voksen. 

 Når du inkluderer i stedet for ekskluderer. 

 

 

DA ØNSKER VI DEG HJERTELIG VELKOMMEN 

SOM MEDARBEIDER I BARNEHAGEN OG AKTIV 

DELTAKER I BARNAS LIV I BARNEHAGEN DER 

BARNS TRIVSEL ER VOKSNES ANSVAR! 
 

 

 

 
 

 

 

 



Signeres neste side: 

 

 

Kvitteringsliste  

            

Jeg bekrefter herved at jeg har lest håndbok for vikarer og 

nytilsatte:  

 

Dato  

 

Underskrift 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 


