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Personal 
 
Ansvars- og oppgavefordeling administrasjonen  
Stilling stillingsprosent ansvarsområde hovedoppgaver 

Anne 
enhetsleder 

100 % Økonomi, 
organisasjon, 
personal, 
fag 

Budsjett og 
budsjettkontroll 
Utvikling av barnehagen  
Personalledelse, 
medarbeidersamtaler, 
ansettelser, HMS 
Oppfølging sykmeldte. 
Årsplan og 
kompetanseutvikling 
Foreldremedvirkning 
Hjemmeside 
Samarbeid fritid og skole 

Liv 
nestleder/ 
stedfortreder 

100 % Daglig ansvar Låven 
Stedfortreder for 
enhetsleder 
Opptak barn 
Barn med spes. behov 
Studenter, vikarer, 
praksiselever 
 

Hovedopptak og løpende 
opptak 
Samarbeid med andre 
instanser vedr barn 
Oppfølging praksiselever 
og vikarer: koordinere 
langtidsvikarer, ta imot 
vikarer. Turnusarbeid. 
Praktiske ting på huset 
Lede møter på huset 
Veiledning 
Oppfølging sykmeldte 
Medarbeidersamtaler 

Rita 
Merkantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 % Merkantile oppgaver  Registrering av barn 
Fakturering 
Regnskapskontroll 
Timelister 
Sykefravær 
Varebestilling og – mottak 
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Mazi 
fagleder 

40 % Daglig ansvar /ledelse 
Roligheden 
Delta i lederteam 

Koordinere vikarer. Ta 
imot vikarer. Turnusarbeid. 
Praktiske ting på huset 
Lede møter på huset 
IT. Samarbeid med skolen 
Lede personalmøter på sitt 
hus 
Medarbeidersamtaler 
Veiledning personale 
 

Gunn 
fagleder 

40 % Daglig ansvar/ledelse 
Lille Roligheden 
Delta i lederteam 

Koordinere vikarer. Ta 
imot vikarer. 
Oppfølging studenter. 
Turnusarbeid. Praktiske 
ting på huset 
Lede møter på huset 
Faglig utvikling småbarn 
Lede personalmøte på sitt 
hus 
Faglig ansvar småbarn 
Medarbeidersamtaler 
Veiledning personale 
 

n 
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Lønns- og arbeidsforhold 
 
Arbeidsavtale 
Alle fast ansatte og vikarer skal ha arbeidsavtale. 
Alle er ansatt i Kristiansand kommune, med arbeidssted for tiden Roligheden gård 
barnehage. 
Ansatte har arbeidssted etter fastsatt personalplan som lages hver vår. 
 
Politiattest av nyere dato må framvises før en kan begynne å arbeide i 
barnehagen. 
 
Lønn 
Utbetales hver 12. i måneden. Lønnsslipp sendes på mail. Sjekk alltid lønnslippen! 
 
Timelister 
Fast ansatte skriver timelister elektronisk fortløpende – frist er siste dag i måneden 
for lønn påfølgende måned. 
 
Vikarer fyller ut timelister fortløpende elektronisk/på liste som står i perm i 3. etasje 
på Låven. 
 
Feriepenger  
utbetales i juni, og er 12 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet foregående år. Alle 
ansatte trekkes for 5 ukers ferie i juni. Nytilsatte/vikarer som ikke skal ta ut 5 ukers 
ferie, må melde fra til administrasjonen innen 1. mars.  
 
Vikarer og ansatte som begynner midt i året, har opptjent ferie tilsvarende 2,5 dager 
pr måned innen nyttår. 
 
Skattekort-opplysninger hentes automatisk fra Skatteetaten til lønnsavdelingen. 
 
Turnus 
Lages for hvert barnehageår. Alle ansatte må kunne arbeide innenfor barnehagens 
åpningstid mellom kl 0700-1700. 
 
Tilgang til Kristiansand kommunes datasystem skjer gjennom innmelding av ny 
bruker. Kontakt enhetsleder/nestleder. 
 
Se ellers intranett – tjenester – personal HR 
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Møter og overtidsgodtgjøring 
 
Møter og planleggingsdager 
Ansatte deltar på møter og planleggingsdager etter fastsatt møteplan. 
Deltidsansatte er med i forhold til stillingsstørrelse, eller etter avtale med enhetsleder. 
80-100 % deltar på alle møter og planleggingsdager 
60-70 % deltar på 6-7 personalmøter og 3 planleggingsdager 
40-50 % deltar på 4-5 personalmøter og 2 planleggingsdager 
 
Overtidsgodtgjøring og avspasering 
Møter og pålagt overtid utover arbeidstiden, godtgjøres med 50 % differanse 
overtidsbetaling, som føres fortløpende på elektronisk timeliste.  
Overtidstimer føres i overtidsperm i 3. etasje på Låven. 
Overtidstimer avspaseres fortløpende, og senest innen en måned dersom ikke noe 
annet er avtalt. 
Vi har ikke overtid etter kl 2100 på kvelden. 
 
effff 

Ferie, permisjon og fravær 
 
Ferie 
Alle ansatte har krav på 5 ukers ferie i løpet av året. 
Ferieønsker settes på liste i administrasjonen innen fastsatte frister. 
For fast ansatte legges hovedferien til juli, der alle må ta de 3 siste ukene av juli, og 
annet hvert år tar en uke før eller en uke etter disse tre ukene. 
Resterende ferie tas i regelen ut i forbindelse med skolens ferier.  
 
All ferie må avklares med enhetsleder. 
De som tar ut 6. ferieuke etter fylte 60 år, avtaler med enhetsleder i god tid. 
Den 5. ferieuken ønsker vi at tas på våren/sommeren. 
 
Permisjoner kan det søkes om på eget skjema, og innvilges i hht Kristiansand 
kommunes permisjonsreglement. Se intranett. 
 
Alt fravær skal meldes barnehagen på det huset en arbeider så tidlig som mulig, og 
fraværet må dokumenteres med egenmelding, sykmelding, avtalt avspasering eller 
permisjon. Vi ringer ved fravær, sender ikke sms. Nærmeste leder følger opp i løpet 
av dagen. 
 
 
Se intranett – tjenester – personal HR  
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Vikarer 
Det er mange ting å huske på når du jobber i barnehage. Vi har derfor laget en 
huskeliste til deg over det som er viktigst: 
 

 Vær presis 

 Hils på de andre ansatte i barnehagen 

 Hils på foreldre/foresatte og presenter deg 

 Ta imot barna og bli kjent med dem 

 Les på ulike oppslag og planer i barnehagen 

 Si ifra hvis du forlater barnegruppen 

 Ta initiativ 

 Vær delaktig 

 Pass på språkbruken, barna tar lett etter de voksne 

 Spør de ansatte om grensesetting i barnehagen 

 Si ifra hvis du reagerer på noe! 

 SPØR, du har selv ansvar for å gjøre deg kjent i barnehagen 

 Du skal signere på at brannvernleder har gjort deg kjent med branninstruksen 
 

Taushetsplikt 
Taushetserklæring skal alle som jobber i barnehage skrive under på. Det kan være 
straffbart å bryte taushetsplikten ved å formidle informasjon om barn, foreldre, 
personal til personer utenfor barnehagen. 
 
Hva må jeg ta med når jeg begynner i barnehagen 

 Kontonummer 

 CV og rett kopi av vitnemål og attester fra tidligere arbeid 

 Politiattest må vises før en kan begynne i arbeid 
 

Klær, hva trenger du å ta med deg 

 Uteklær til all slags vær, følg med på værmelding 

 Inneklær, behagelige klær som tåler å bli skitne 

 Sko, sandaler til innebruk, utesko tilpasset vær og føre 
 
Diverse informasjon 

 Mobiltelefonen legges i garderoben. Venter du viktig telefon fra noen – oppgi 
nummeret til barnehagen/barnegruppen. 

 Lønn blir utbetalt den 12 i hver måned. Som vikar må du fylle ut timelister. 

 I kommunale barnehager har vi betalt pause, det innebærer at du må være i 
barnehagen når du har pause slik at du er tilgjengelig etter behov. 

 Hvis du blir syk og ikke kan komme på jobb, ring barnehagen så raskt som 
mulig. For å kunne bruke egenmelding må du ha jobbet i 2 måneder. Før den 
tid må du ha legeerklæring. 

 
Da ønsker vi deg velkommen til oss! 
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T 

Spesielt for studenter, lærlinger, praksiselever 
 
Når du er her hos oss, er du som en del av de andre ansatte, og har noen rettigheter 
og plikter 
 
Enhetsleder/nestleder tar imot første dag 
 

 Underskrive taushetsplikt - skjema 

 Sette deg inn i årsplan, kalender og informasjonsfolder  

 Få utdelt nøkkel til garderobeskap  

 Kaffe/te og mat i barnehagen dekkes av barnehagen. Ha med niste til ett 
måltid 

 Gi beskjed til barnehagen før 07.30 om morgenen dersom du er syk 

 Være kledt for inne- og uteliv 

 Delta i brannvernopplæring – ansvarlig brannvernleder på hvert hus 
 

For studenter 

 Forholde deg til retningslinjer vedrørende praksis i ”Samlet plan for 
førskolelærerutdanningen” 

 Møte forberedt til veiledning – informasjon om når det er veiledning 

 Aktuelle møter: Se møteplan 
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Oppgaver velkomst/avskjed Roligheden gård barnehage 
lkomst/flyver 

Oppgaver velkomst/avskjed Roligheden gård barnehage 
 
Velkomst/flyver 
kl 0700-0900/0930 Ta imot barn og foreldre ved velkomstpulten 
   Alle hilses med «god morgen!» 
   Være aktivt med i samarbeid med foreldrene 
   Krysse inn barn i Hypernett 

Lese beskjeder fra foreldre i Hypernett 
Vise barna inn der de andre barna er 
Hjelpe der det trengs i nærheten 
Svare på spørsmål fra foreldrene 
Fylle ut dagsskjema, og være med på morgenmøte 

 
 
Avskjed 
Kl 1500-1700 Ta imot foreldre/andre som skal hente barn – være aktiv! 
   Vise foreldrene hvor barna er inne eller ute 
   Gi foreldre beskjeder fra beskjedboka 
   Krysse barn ut i Hypernett 
   Informere foreldrene om viktige ting som har skjedd med barnet,  

eller i barnehagen den dagen 
Si «ha det!» til alle som går 
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Medarbeidersamtale 

Alle ansatte i Kristiansand kommune skal ha medarbeidersamtale en gang i året. 
Nyansatte skal ha medarbeidersamtale i løpet av de seks første månedene i ny jobb. 
Tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av årlig medarbeidersamtale hører 
naturlig til den enkelte leders ansvar og oppgaver.  

Medarbeidersamtale er en planlagt, strukturert og fortrolig samtale mellom 
medarbeider og nærmeste leder. Samtalen gjennomføres i gjensidig respekt mellom 
likeverdige, men ikke likestilte parter. 

Medarbeidersamtalene i Kristiansand kommune er et verktøy som skal fremme god 
ledelse, faglig og personlig utvikling hos den enkelte medarbeider, godt samarbeid 
og god måloppnåelse. (Fra intranett) 

Barnehagen har medarbeidersamtaler på høsten/vinteren. 

Vi bruker et felles skjema som utgangspunkt for samtalen. 

 

Seniorpolitikk 
Kristiansand kommune har sin egen seniorpolitikk, for ansatte over 55 år. 
Enhetsleder har seniorsamtale - her kan en ta opp tilrettelegging for å få folk til å bli i 
arbeidet fram til pensjonsalderen. 
 
Etter fylte 62 år skal det inngås senioravtale med den ansatte, her kan man velge å 
ta ut mer i lønn, ekstra fridager eller annen tilrettelegging. SSee 
Se 
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700-0900/0930 Ta imot barn og foreldre ved velkomstpulten 

HMS-rutiner Kristiansand kommune 
 
3 Generelle rutiner 
3.1 Akan-avtale 
3.2 Ansvarlige personer for HMS arbeidet 
3.3 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
3.4 Avviksrapportering-HMS 
3.5 Brann og elsikkerhet 
3.6 Førstehjelpsutstyr og førstehjelpskyndig personale 
3.7 HMS-kartlegging og handlingsplan 
3.8 Håndtering av traumatiske hendelser 
3.9 Håndtering og oppbevaring av avfall 
3.10 Kjemiske stoffer og Sikkerhetsdatablader 
3.11 Konflikthåndtering 
3.12 Miljøkrav ved nybygg, større ombygginger og innleide lokaler 
3.13 Nybygg/ større ombygginger 
3.14 Oppfølging av ansatte under sykefravær  
3.14.1 Regler for bruk av egenmelding 
3.15 Retningslinjer for utarbeidelse av rutiner 
3.16 Risikoanalyse 
3.17 Samordning når firmaer har oppdrag hos Kristiansand kommune 
3.18 Synstest, arbeidsplassbesøk, og evt dekning av spesialbriller ved data - 
arbeidsplasser 
3.19 Systematisk arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet 
3.20 Verneombud valg og opplæring 
3.21 Yrkesskade/yrkessykdom og dødsfall 
 
Barnehagen har utarbeidet sin egen lokale plan for arbeidsmiljø og 
sykefraværsoppfølging. Se side 13. 
 
 
 
Se intranett http://intranett/Handboker/HMS-handboka/ 
  

http://intranett/Handboker/HMS-handboka/
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Tillitsvalgte og verneombud  

I 
II 2014-16 ble det valgt følgende TV og VO 
 
Verneombud    Tove Ilebekk, Svale           tlf 90862770 
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Siri Saugen Repstad, Lille Roligh.     tlf 46833348 
Tillitsvalgt Delta   Anne Margrethe Abildgaard, Terne   tlf 94791079/ 
     Eva Bjøntegård, Lille Roligheden,     tlf 46833348 
Tillitsvalgt Fagforbundet  Espen Arneberg, Måke                 tlf 91548021 
 
Det er medbestemmelsesmøter ca 2-3 ganger pr halvår, innkalling sendes på mail 
med kopi til alle ansatte, og henges opp på oppslagstavle i 3. etasje Låven. 
Tema på møtene er alt som vedgår personalet; sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø, 
endringer, turnus, personalplan, saker fra de ansatte. 
 
Tillitsvalgte og verneombud har ikke fast frikjøp, men må ta seg tid for å kunne løse 
oppgavene de har. Dette avtales med enhetsleder/nestleder/fagleder. 
 
Tillitsvalgtes oppgaver er å ivareta de ansattes rettigheter og plikter, samarbeide 
med ledelsen om å gjennomføre de mål som er satt for virksomheten, delta i 
ansettelsessaker, og delta i aktuelle høringer internt. 
 
Verneombudets oppgaver er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og omfatter saker som har 
med de ansattes arbeidsmiljø å gjøre. Det dreier seg om både det fysiske og det 
psykososiale arbeidsmiljøet. VO skal i samarbeid med ledelsen drive systematisk 
HMS-arbeid, og være med og hindre skade og sykdom i personalet som skyldes 
arbeidet. Se HMS-håndboken på Intranett. 
 
Verneombud lønnes med tillegg fra Kristiansand kommune. 
 
 Ansatte som har saker de vil ta opp, melder dette direkte til enhetsleder, 
verneombud eller tillitsvalgt – alt etter hva det dreier seg om. 
  
Ansatt so  har 
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Oppfølging sykmeldte 

Med sykefravær menes fravær som skyldes egen sykdom eller skade. 

Den første sykefraværssamtalen er en samtale med den sykmeldte som arbeidsgiver 
tar initiativ til, forbereder og gjennomfører senest dag 5. 

Barnehagen har oppfølgingssamtale med ansatte etter 10 dagers fravær 
(sykmelding/egenmelding/barns sykdom) 

Arbeidstaker: 

1. melder fra til nærmeste leder første fraværsdag 
2. skal oppgi om fraværet skyldes helt eller delvis fysiske/psykososiale forhold på 

arbeidsstedet og opplyse om egen funksjonsevne 
3. tidligst mulig samarbeid med arbeidsgiver om å finne løsninger som hindrer 

sykmelding 
4. deltar i utarbeidelsen av oppfølgingsplanen 
5. deltar på dialogmøter 
6. leverer egenmelding, eller legeerklæring. Dersom arbeidstaker ikke er i 

arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker, må det leveres utvidet legeerklæring selv 
om det i øyeblikket brukes egenmelding. 

7. har rett til å ta med en tillitsperson til oppfølgingssamtalene. 

Arbeidsgiver (nærmeste leder med økonomi-, personal-, og fagansvar): 

1. har ansvaret for at ansatte blir fulgt opp under sykefravær, sørger for utfylling 
av dokumentasjon, vurdering og iverksetting av nødvendige tiltak 

2. har taushetsplikt om den informasjon som blir gitt i forbindelse med 
sykefraværet dersom ikke annet avtales 

3. skal informere den ansatte om retten til å ta med tillitsperson til 
oppfølgingssamtalene 

4. skal innen 5 dager kontakte den ansatte, starte en dialog med informasjon om 
muligheter (den første sykefraværssamtalen) og iverksette evt. tiltak. Det 
lages en plan for jevnlig kontakt.  

5. skal innen 4 uker i samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for 
tilbakeføring til arbeid med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet 
med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være 
utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i 
fire uker. Oppfølgingsplanen sendes til sykmelder og BHT/HMS-tjenesten så 
snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. 

6. skal innen 7 uker avholde dialogmøte 1 om innholdet i oppfølgingsplanen, 
med mindre dette er åpenbart unødvendig. Dialogmøte 1 skal avholdes for 
alle sykmeldte, også gradert/delvis sykmeldte. Bedriftshelsetjenesten skal 
være representert i møtet. Hvis nærmeste leder ønsker å møte sammen med 
andre arbeidsgiverrepresentanter, må den ansatte tillate dette. Sykmelder skal 
delta i møtet med mindre arbeidstaker ikke ønsker det, eller det ikke anses 
hensiktsmessig. 

7. skal informere den sykmeldte om at hvis vedkommende ikke er i 
arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker er det nødvendig med utvidet 
legeerklæring som dokumenterer at det er tungtveiende medisinske grunner 
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som hindrer aktivitet. Dette gjelder selv om det brukes egenmelding på dette 
tidspunktet. 

8. skal senest innen 9 uker sende rapporteringsskjema: ”Rapport om oppfølging 
av sykmeldt arbeidstaker.” til NAV. Skjema finnes her: Rapporteringskjema. 
Oppfølgingsplan skal også sendes til NAV. Husk forside til alle skjema som 
sendes NAV. 

9. skal oppbevare aktuelle skjema i egen mappe på arbeidsstedet, og følge 
gjeldende regler for innrapportering av sykefravær til lønnsavdelingen 

Fra HMS-håndboka Kristiansand kommune 
Pfø 
lging 

Skader i arbeidstiden 

Dersom en ansatt skader seg i arbeidstiden, har man selv et ansvar for å melde fra til 
ledelsen og få utfylt skademeldingsskjema til forsikringsselskapet til kommunen. Det 
skal også sendes inn eget skjema til NAV. Ved behov skal politi kontaktes. 
 
Se intranett – forsikringsportalen 
 
Barnehagen skal ha en oppdatert liste over ansatte og pårørende i tilfelle det er 
behov for å informere pårørende om skade/sykdom. 
 

Beredskapsplan  
Barnehagen har i 2017 utarbeidet ny beredskapsplan for håndtering av skader og 
ulykker. Denne skal ligge sentralt plassert på hvert bygg, i tillegg til at alle ansatte har 
hver sin. 
Planen ligger og i Sharepoint. 
Kommunen og Oppvekstsektoren har en sentral kriseplan som finnes på intranett og 
hos enhetsleder. 
 
g 
  

https://epost.kristiansand.kommune.no/skjema/Skjemaer/Arbeidsgiverskjemaer/L%C3%B8nn+og+personalskjemaer+for+din+bedrift+%28HR%29/,DanaInfo=.awxyCrf1Gvx+Oppf%C3%B8lging+av+sykmeldte
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Lokal IA-handlingsplan for Roligheden gård barnehage 2017- 
 
Handlingsprogram 2017-20 
Overordnet mål:  
• Medarbeiderne har en høy grad av frihet, initiativ og medbestemmelse i eget 

arbeid. 
• Arbeidsplassene har et helsefremmende arbeidsmiljø og jobber aktivt for å få 

ned sykefraværet. 
 
Periodemål 2017-20:  
Andel menn i barnehage 2016: 6,1 %, 2017: 7 %, 2018-20: 10 %  
Redusert sykefravær barnehage 2016: 10,4, 2017: 10, 2018-20: 9 % 
 
IA-handlingsplan for Oppvekstsektoren vedtatt 2012 
Tiltak på enhetsnivå pkt 12-18 
 
• Barnehagen har utarbeidet en lokal handlingsplan 2013 med egne tiltak 
• Barnehagen har medbestemmelsesgruppe som ivaretar 

sykefraværsoppfølging. Gruppa består av verneombud, tre tillitsvalgte og 
enhetsleder. Det er møter minst 4 ganger årlig 

• Barnehagen har eget mål for sykefraværet? 
• Enhetsleder rapporterer sykefravær og oppfølging i Corporator en gang pr 

måned 
• Medbestemmelsesmøtet diskuterer jevnlig sykefravær og tiltak 
• Barnehagen har eget rutinehefte som blant annet beskriver ansattes og 

arbeidsgiver rettigheter og plikter i HMS-arbeidet 
 
 
Lokale tiltak Roligheden gård barnehage 
• Barnehagen følger HMS-rutiner vedr årlig HMS-sjekk og utarbeider 

handlingsplaner 
• Barnehagen har egen sjekkliste mht ergonomi som brukes årlig ved HMS-

sjekk 
• Barnehagen har trivsel og arbeidsmiljø i fokus, og oppmuntrer og støtter 

trivselstiltak internt på barnehagen eks turer, treffes ute, Terrengkarusell, 
interne kurs, uformelle treff, sommer- og julefest 

• Barnehagen satser bevisst på lederopplæring og oppfølging, for å sikre god 
oppfølging av de øvrige ansatte mht forebygge sykefravær, tilrettelegge og 
øke trivselen 

• Barnehagen deltar i kommunens arbeidsmiljøundersøkelser 
•  Barnehagen satser i stor grad på medvirkning i utviklingen av ny 

barnehageenhet, og har god dialog med tillitsvalgte og verneombud i 
utarbeidelse av personalplan og turnus 

 Oppfølging alle ansatte ved 10 dagers fravær – uansett årsak 
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KommunenS ellers  

Ta imot nye barn 
 
1. dag (ca 2 timer) 

 Ønske barn og foresatte velkommen når de kommer 
 Vise plassen i garderoben, hvor barnet skal ha tøyet sitt 
 Vise foreldre oppslagstavle, og fortelle om rutiner i garderoben 
 Omvisning i huset, og utenfor etter hvert, informere om rutiner 
 Presentere barnet for andre barn og voksne 
 Servere saft/vann og kaffe/te - frukt 
 Sette seg ned med de foresatte og gå gjennom skriv og  
 muntlig informasjon. Foreldrekaffe/møte/planleggingsdag osv 
 Primærgruppa samles daglig i oppstarten på eget rom ca 10.30 
       For de yngste barna skal foreldrene være med i alle aktiviteter de første 
       dagene 
 Avtale neste dag med barn og foreldre 
 
2. dag (ca 2-3 timer) 

 Følge opp barn og foreldre, svare på spørsmål 
 Foreldrene tar en liten "blåbærtur" 
 Hjelpe barnet med kontakt med andre barn i gruppa/basen/huset 
 
3. dag (ca 4 timer) 

 Foreldrene går vekk litt lenger tid, kan gjerne ringe bhg. 
 Avtale for neste dag, og framover 
 
Informasjon til nye foreldre  
Oppstartsamtale i løpet av de første ukene. 
 
Foreldre skal ved oppstart få utdelt en del skriv, og skal fylle ut noen skjemaer: 
Årsplan, kalender, infohefte, velkommen til Roligheden gård barnehage, 
helseskjema, service erklæring (gjerne i oppstartsamtalen), registreringsskjema, 
samtykkeskjema «Se-meg», tillatelser (internett, buss), bleieavtale for de som 
trenger det, skjema foreldre som ikke bor sammen må fylle ut, informasjon om 
tilvenning på aktuelt språk. 
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-
skole/barnehage/for-barnehageadministrasjon/foreldre-som-ikke-bor-sammen.pdf 
 
Hjemmesiden oppfordrer vi alle foreldre og ansatte å abonnere på. Her legges det ut 
viktig informasjon om barnehagen og den enkelte barnegruppe.  
Det er her pedagogene dokumenterer det pedagogiske arbeidet. 
Abonner både på aktuell gruppe og hovedsiden. 
 
www.minbarnehage.no/roligheden 
 
 
 
 
 
 

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/barnehage/for-barnehageadministrasjon/foreldre-som-ikke-bor-sammen.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/barnehage/for-barnehageadministrasjon/foreldre-som-ikke-bor-sammen.pdf
http://www.minbarnehage.no/roligheden
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Foreldresamarbeid 
 
Møter 
Barnehagen har både formelle og uformelle møter med foreldrene. Vi har 
foreldremøte i september for alle foreldre. Ellers avtales det 1-2 foreldresamtaler i 
løpet av året. 
 
På foreldremøtet i september velges det Samarbeidsutvalg for barnehagen (SU), 
med foreldre og ansatte fra hver gruppe. Alle barnehager er etter Barnehageloven 
pålagt å ha et SU, som skal være bindeledd mellom foreldrene og barnehagen. SU 
skal få seg forelagt viktige saker som angår barn og foreldre. 
 
Vi velger også Foreldrenes arbeidsutvalg FAU. Dette er et utvalg med 11 foreldre 
som kan ta seg av mer praktiske oppgaver knyttet til arrangementer i barnehagen. 
 
BAFU er barnehageforeldrenes foreldreutvalg i kommunen. De er blant annet 
representert i Oppvekststyret i byen. 
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Roligheden gård barnehage  
- en barnehage preget av god medvirkning og lek     
 
 

Bleieavtale        Mai 2015 

Barnehagen vil kjøpe inn bleier samlet for å lette foreldrenes og de 
ansattes hverdag. 
Det inngås skriftlig avtale ved oppstarten i barnehagen, i 2012 fra april. 
Avtalen løper ut den måneden barnet trenger bleie, avtalen må sies opp 
skriftlig.  
 
Det betales for 11 måneder i året, og fakturering skjer i forbindelse med 
foreldrebetalingen en gang i måneden. 
 
Satser   
 
80-100% plass  kr 100,00 pr mnd 
50-70 % plass  kr 55,00 pr mnd 
................................................................................................................... 
 
Ja, vi vil gjerne være med på bleieavtalen og samtykker i at vi faktureres 
for beløpet under. Vi sier selv opp skriftlig når avtalen skal opphøre. 
 
Barnets navn: ......................................... 
 
Barnegruppe: ......................................... 
 
 
80-100% plass   kr 100,00 pr mnd i 11 mndr          (sett kryss) 
 
50-70%   plass  kr 55,00 pr mnd i 11 mndr            (sett kryss) 
 
.................................................................................. 
Dato    foresattes underskrift 
 
 
Roligheden gård barnehage Teglverksveien 54  4632 Kristiansand   Tlf 38103530 
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Overgang og tilvenning til Låven/Roligheden – fra små til store 
 
Å begynne på Låven og Roligheden kan være stort og spennende. Vi vil utover våren 
ha fokus på at barna skal bli kjent med og trygge på stedet de skal begynne, med 
sine voksne de har nå. Når det nærmer seg sommer møter vi de voksne som skal 
være på gruppa. 
 
Februar/mars 

- Småbarna bruker uteområdet til Låven /Roligheden i uteleken. Barna blir 

kjent med lekemulighetene foran og bak byggene. 

- Vi bruker gymsalen på Låven, som vi har onsdager 13.15-14.00. 

April / mai 
- Oppstart av lek inne på Låven/Roligheden i de ulike lekerom med voksne 

– avtal hvor vi kan være! Ta ansvar! 

- Barna som skal på Roligheden går i små grupper og har lek på 

Roligheden. Etter opptaket i mars/april vet vi hvordan gruppene blir. De 

settes sammen av administrasjonen, i samarbeid med pedagogene som 

kjenner barna. 

- Aktiviteter settes i gang på byggene når det er turdag for Låve-barna – på 

grunn av plass 

- Vi spiser nista i Bertestua/kjøkken på Roligheden/inne på Spurv 

Juni 

 Vi møter voksne som skal være på gruppa med barna, leker og går på 

turer sammen. Her rullerer vi/bytter plass med de voksne på 

Låven/Roligheden.  

Juli Etter ferien 

 Alle barna begynner direkte på sin nye gruppe etter sommerferien 

 Garderobeplassen skal da være klar! 

 Vi regner ikke med tilvenning, da overgangen skal være godt planlagt og 

barna skal være litt trygge. 

Erfaringsvis vet vi at det kan komme en reaksjon etter hvert, det er jo nytt hus og nye 
voksne…  
Dette er foreldrene informert om. 
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Internkontrollforskriften barn 
Barnehagens lekeområde omfattes av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 
(produkt- og elektrisetsforsynet).  
Her angis det krav til lekeapparater, utstyr og kontrollrutiner eier av barnehagen må 
forholde seg til. 
I Kristiansand kommune har vi rutine for hvor ofte uteområdet sjekkes. Barnehagen 
sjekker selv hver morgen før barna går ut, avvik meldes via eget skjema. 
Ansvarlig kontrollør sjekker uteområdet hver 3. måned. 
 
Vi forebygger skader ved å ha sikkerhet i fokus både inne og ute. Vi er oppmerksom 
på å forebygge klemfare, fallulykker, og sikrer møbler og utstyr. 
 

Sikkerhet på utelekeplassen 
Det gjennomføres sikkerhetskontroller 4 ganger årlig av kommunen. Rapport settes i 
egen perm merket ”Sikkerhetskontroll” i administrasjonen. 
 
Det skal være et daglig visuelt ettersyn på utelekeplassen og på turplassen.  
Bruk eget avkrysningsskjema. Oppdager du feil/mangler ved 
uteområdet/lekeapparater har du ansvar for å melde fra til nærmeste leder.  
Steng eventuelt av lekeapparatet hvis det er fare for sikkerheten. 
 
F.eks kan vi ikke bruke ronsene hvis sanden (fallunderlaget) er frosset. 
 
Skader barn pådrar seg på i barnehagetiden skal registreres på eget skjema. Fyll ut 
internt skadeskjema og meld til leder.  
Alle skader der det kan være fare for senskader skal meldes til forsikringsselskap og 
Nav. Foreldrene får bekreftelse på mail. 
 

Ved skade eller ulykke barn i barnehagen 
Se beredskapsplan 
 
 

IK mat rutine alle ansatte 
For å hindre sykdom blan barn og ansatte i forbindelse med matlaging i barnehagen, 
må alle ansatte kjenne til rutinene.  

 Renhold av lokaler og utstyr 

 God personalig hygiene hos personalet (håndvask ved ankomst) 

 Opplæring av alle ansatte 

 Skadedyrsikring 

 Vedlikehold av lokaler og utstyr 

 Innkjøp- og mottakskontroll 

 God drikkevannskvalitet 

 All varm mat må lages ut ifra våre oppskrifter – de er fareanalysert 

 Vi kan ikke handle inn mat til barna på impuls – bruke ehandel med datablad 

 Se perm på hvert kjøkken – les og signer! 
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Sjekkliste for uteområde på Roligheden gård barnehage                                       
HUS: …………………………………                                                        
 
Visuelt ettersyn på uteområde før barna går ut – gjøres innen kl. 10.00/før barna går 
ut hver morgen av tidlig/seinvakten. 
 

Hva skal sjekkes 
 

Dato 
+ 
OK 

Dato 
+ 
OK 

Dato 
+ 
OK 

Dato 
+ 
OK 

Dato 
+ 
OK 

Dato 
+ 
OK 

Dato 
+ 
OK 

Dato 
+ 
OK 

Portene er lukket 
 

        

Mangler ved asfalt 
(mye sand/glatt/ 
vann) 

        

Ronser i orden 
 

        

Fallunderlag (skal 
være mykt) 
 

        

Rutsjebane 
 

        

Sandkasse 
 

        

Lekehytte 
 

        

Klatretre 
 

        

Klatrestativ 
 

        

Gressbakke ved 
aking 
 

        

Fjellskråning 
 

        

Gjerde 
 

        

Skadelig søppel/fjern 
søppel 
 

        

Giftige planter/sopp 
 

        

 
Sjekk på turplassen før barna begynner å leke! 
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Plan mot mobbing i barnehagen 
 
Med mobbing menes: 
 
«Handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å 
høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet» 
 
Ser du barn som blir utestengt fra lek eller fellesskapet ved ord eller 
handlinger: 
 

 Bry deg om det du ser, uansett hvilke barn det er 

 Sett ord på hva du ser overfor barna 

 Snakk med de involverte barna 

 Informer ansvarlig på gruppen 

 Informer enhetsleder 

 Teamledere/pedagogisk leder informerer foreldrene 
 
 
 
 
Se veileder fra Kristiansand kommune og Veileder fra Utdanningsdirektoratet: ”Barns 
trivsel – voksnes ansvar”. 
 
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/veilederBM.pdf?epslang
uage=no 
 
 
  

http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/veilederBM.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/veilederBM.pdf?epslanguage=no


23 

 

 
 

Medisinutdeling i barnehager og skoler 
 
Foreldrene har ansvaret for medisinering av barnet. 
Personale i barnehage/skole kan etter skriftlig avtale med foreldrene påta seg 
medisinering når barnet er i barnehage/skole. Ansatte kan ikke pålegges å dele 
ut medisiner. 
 
Helsetjenesten (skolehelsetjeneste og fastlege)har ansvaret for 
rådgiving og tilrettelegging av behandlingen. 
 
Utlevering av medisiner 
1. Foreldrene tar kontakt når barnet/eleven trenger medisin i barnehage/skoletiden. 
2. Det inngås skriftlig avtale mellom foreldrene og barnehagen/skolen ved 
bruk av skjema ”Avtale om utlevering av legemiddel”. 
3. Foreldrene fyller ut skjema ” Medikament oversikt” og leverer barnehage/ 
skole samtidig informasjon og veiledning om hvordan legemidlene brukes. 
4. Faste medisiner leveres barnehagen eller skolen i en ferdigfylt doseringseske 
for minimum en uke av gangen. Doseringsesken merkes med barnets/ 
elevens navn, navn på medisinene, når medisinene skal gis og hvilken 
dose som skal gis ved hvert enkelt tidspunkt. Det er foreldrenes ansvar at 
doseringsesken inneholder riktige medisiner. 
5. Medisiner som ikke tas til faste tider, men kun ved behov, skal leveres i 
originalpakning merket med navn og bruksmåte. 
6. Medisinene skal oppbevares innelåst slik at uvedkommende ikke får tilgang 
til dem. 
7. Barnehage/skole avklarer hvem som skal utlevere medisinene til daglig og 
ved dennes fravær, hvem som da er utleverer. 
8. Det kvitteres for at medisin er gitt. Ved bruk av doseringseske er tom eske 
tilstrekkelig dokumentasjon. 
9. For barn som har sykdommer som kan kreve akuttmedisinering, som 
epilepsi, astma, allergiske anfall og diabetes, må det foreligge en instruks 
for akuttmedisinering signert av behandlende lege. Foreldrene har ansvaret 
for å levere slik instruks til barnehage/skole og at den blir oppdatert ved 
endringer i barnets tilstand. Foreldrene gis informasjon om den behandling 
som er gitt. 
10. Ved feil, eller mistanke om feil, skal foresatte alltid kontaktes, og eventuelt 
også lege etter alvorlighetsgrad. I slike tilfeller skives det avviksmelding 
11. Foresatte har ansvar for å sjekke holdbarhetsdato på medisiner 
 
 
Rutine Kristiansand kommune 
Link til skjema 
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/19.09--
mhttps://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/19.09--
medisinering.pdf.pd 
 
Rutine Kristiansand kommunef  

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/19.09--mhttps:/www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/19.09--medisinering.pdf.pd
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/19.09--mhttps:/www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/19.09--medisinering.pdf.pd
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/19.09--mhttps:/www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/19.09--medisinering.pdf.pd
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 Rutine ved bekymring for et barn     
 

I forhold til opplysningsplikten til barnevernet er det lovpålagt for alle offentlig 
ansatte å varsle om bekymringer vedrørende barn. 
 
Roligheden gård barnehage har følgende rutine for dette 

1. Den ansatte som ser/opplever ting rundt et barn som vekker bekymring 
skal melde dette videre til sin nærmeste leder. Noter ned observasjon 
med dato og klokkeslett. 

2. Pedagogisk leder melder videre til enhetsleder/styrer og drøfter 
bekymringen, kan eventuelt kontakte barneverntjenesten for å drøfte 
bekymringen anonymt 

3. Enhetsleder vurderer hvorvidt det skal sendes inn bekymringsmelding til 
barnevernet, eller om det skal drøftes videre  med barnevernsvakten 

4. Bekymringsmelding sendes på skjema til barnevernet. Foreldre 
informeres om bekymringsmeldingen dersom det ikke er mistanke om 
seksuelle overgrep eller grov vold. 

5. Barnevernet skal senest en uke etter at de har mottatt 
bekymringsmelding melde tilbake til melder om saken skal arbeides 
videre med eller om den henlegges 

 
 
Viktige adresser/telefoner 
 
Alarmtelefon for barn og unge  116 111 
Barnevernsvakten i Kristiansand  
Telefon: 38 07 54 00 

Nettsiden http://www.barnevernvakt.no/ er en portal med informasjon om 
barnevernvakter og barneverntjenester i Norge. Den har også informasjon til 
offentlige ansatte og om deres meldeplikt.  
 
 
  

http://www.barnevernvakt.no/
http://www.barnevernsvakt.no/proffe.aspx
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Rutine på tur  
 
Forberedelser: 

 Vi har med mobiltelefon  

 Vi vet adressen til der vi er 

Vite hvilke barn og voksne som er med på tur 
 
De som er i barnehagen vet hvor mange og hvem som er på tur 
 
Ha med telefonliste til foreldrene og til barnehagen og enhetsleder (mobil) 
 
Si fra til barnehagen om hvor går turen og hvor lenge varer den 
 
Ved store grupper: Hvilke voksne har ansvar for hvilke barn 
 
Barna telles jevnlig på turen 
 
Sekken inneholder: Førstehjelpsutstyr, mobiltelefon, utstyr til stell 
 
Ved trafikkert vei: En voksen går foran og en bak. Barna leier. 
 
I skogen: Barna skal kunne se de voksne 
 
 På turen: Stoppe ved stikryss og vente på hverandre 
 
På turstedet: Sjekk turplassen for farlig/skadelige ting (søppel, ødelagt utstyr, 
gapahuk) 
 
ROS utarbeidet for turplassene januar 2017 
 
Hvis et barn forsvinner fra gruppa: 
Med en gang en oppdager at et barn er borte. Se på klokka. 

Ringe med bjella og samle alle barna.  
Spørre om noen har sett barnet som er borte. Hvor pleier barnet å leke. 
1-2 voksne leter i nærområdet, sjekk farlige skrenter, vei, vann først.  
Ha kontakt med de andre på mobil  

 Bruk det vi har lært om barn som blir borte 
Etter 5 minutter 
 Varsle barnehagen ved enhetsleder/nestleder 
 Utvide letingen 
 Informere politiet – få råd – tlf 112 
Etter 10 minutter 
 Politiet varsles på nytt 
 Barnehagen og foreldrene varsles 
 Resten av barna og de som trengs av personalet går tilbake til barnehagen 
 
 
Denne rutinen skal alle kjenne til. Den skal være med i sekken.  
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Rutine på tur med barn til vann/sjø 
 
Forberedelser: 

 Vi har med mobiltelefon  

 Vi vet adressen til der vi er 

 Det er voksne med som har livredningskompetanse 

 Barna skal ha vest på  

 Barna skal ha klare regler for hvor langt ut det er lov å gå 

 De voksne skal ha kjennskap til området de skal på tur, slik at de kan 

planlegge hvor barna skal få lov til å leke. Vite hvor dypt det er i vannet og om 

det er farlige/bratte/glatte fjell i nærheten 

 Barna skal ha klare beskjeder om hvor de kan leke/avgrense området 

 Barna vasser  

Ved ulykke: 

Nødvendig førstehjelp settes umiddelbart i gang. Se beredskapsplanen. 

Ring 113.  

Husk å oppgi telefonnummer og adressen der dere er. 

En ansatt tar seg av de andre barna 
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Reise- og transportpolicy for barn i barnehage 
Se eget hefte fra Kristiansand kommune – intranett Oppvekstsektoren. 
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Ta imot personer som kommer til barnehagen (kjente/ukjente 
personer) 
 
Barnehagene oppleves som sårbare i uventede situasjoner som kan oppstå dersom 
uvedkommende kommer inn på barnehagens område.  
Det kan være: 

 Foreldre som ikke har adgang til barnehagen grunnet samværsbrudd/avtale 

 Foreldre som kommer ruset/i psykisk ubalanse/oppfører seg truende 

 Uvedkommende som kommer inn i barnehagen og virker truende 
 
For barnehagen er det viktig at det er gode rutiner på hvordan man tar imot folk 
utenifra, og at personalet er godt kjent med rutinene og følger dem. 
 
Vi må øke bevisstheten blant de ansatte på hvordan vi tar imot folk, at ingen bare 
kan komme inn i barnehagen uten at vi kjenner dem, eller vet hvorfor de skal være 
der. 
 

 Første regel er at den ansatte som ser en komme inn i barnehagen inne/ute 
tar imot og sier hei/velkommen til kjente, og ellers spør ukjente om man kan 
hjelpe dem med noe, eller spørre hvem de skal til. 

 

 Den ansatte må vurdere situasjonen, og der det er grunnlag for det eventuelt 
be vedkommende fjerne seg fra barnehagen.  

 

 Dersom situasjonen virker truende må en annen ansatt kontaktes for å ringe 
etter hjelp/politi. 
 

 Viktig å beholde roen, skjerme barna og ikke sette seg selv eller barna i fare. 
 

 Trene på situasjoner slik vi gjør med brannøvelse. Opplæring av nyansatte. 
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Barnehagebyggene 
 
 

Rutiner ved hærverk/tekniske problemer  
 

Vaktmester: Hege Myrhaug tlf 97593056 (fra 2016) 

Ødelagt ting på bygg utvendig/innvendig 

Ring til vedlikeholds-ansvarlig Odd Gjestemoen i Kristiansand eiendom 
tlf 380 75528/91668389.  

Tagging 
Meldes Kristiansand kommune på telefon 97761219 
Det tas bilder av skadeverket, anmeldes til politiet, og bestiller folk til å ordne opp. 

Vannlekkasje 
Steng av hovedkran i teknisk rom.  
 
Vaktmestertjenester Kristiansand Eiendom 
Ring Byggservice på telefon 97761219  i arbeidstiden 0700-1500. 
Etter arbeidstid 1500-0700 vakttelefonen 45211234. 
 

Problemer med ventilasjonsanlegget/varme/kalde rom 
Ring SD-anlegg på telefon 38102882 eller send mail til sd-anlegg 
 
Snøbrøyting 
Vi har avtale med firma om brøyting ved porter og gangveier inne på 
barnehageområdet. 
Ved store snøfall bidrar Kristiansand Eiendom. 
Parkeringsplass ved Roligheden brøytes av privat firma. 
 
Søppel 
Kastes i kammer i nedgravd søppelanlegg ved dent blå barnehagebygget. 
Bruk kodebrikke. 
Papp og ødelagte større ting legges i søppelbod bak Sambruksbygget. 
 
Avvik på nybyggene meldes enhetsleder.på nybyggene meldes til enhetsleder  
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Brannvern 
 
Fra 2017 har vi følgende brannvernledere 
 
Roligheden   Britt Holm Homme      tlf Gås 99270970 
Lille Roligheden  Eva Bjøntegård          tlf Blå   48247254 
Låven    Joachim Johannessen      tlf Svale 90862770B 
 
Alle ansatte skal ha brannvernopplæring, og kjenne til branninstruks, rømningsveier 
og slokkeutstyr. Ta kontakt med brannvernleder på «ditt» hus. 
 
Vi har to brannøvelser i halvåret. Brannvernleder melder til de andre 
brannvernlederne og ledelsen om når de skal ha øvelse. 
 A 
 
AA 

BRANNINSTRUKS ROLIGHEDEN GÅRD BARNEHAGE    

 

NÅR ALARMEN LYDER PÅ HUSET      
 
ALLE sørger for å få ut alle barna via rømningsveiene. 
Samlingssted: XXXXXX 
 
Pedagogiske ledere/den som er ansvarlig har ansvar for å ta med Ipad fra 
velkomst. Trykk på «brannliste». 
 
Brannvernleder/enhetsleder/ansvarlig på huset går straks til alarmen, meddeler 
barnehagen hvor det brenner eller om det er falsk alarm.  
 
Brannvernleder/ansvarlig sjekker alle oppholdsrom, toaletter og garderober. Lukk 
vinduer og slokk om mulig. 
 
Pedagogisk leder/ansvarlig sjekker om alle barn og voksne er kommet ut.  
Meld fra til brannvernleder om alle er ute. 
 
Er ikke pedagogisk leder til stede er det den ansvarlige fagarbeider/assistent som 
gjør dette. 
 
 
Brannvernleder/ansvarlig tar imot brannvesenet. 
 
Alle ansatte, vikarer, lærlinger, studeneter skal få brannvernopplæring 
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Bruksanvisning adgangskontroll Låven og Lille Roligheden 
 
Passere låst dør. 
 
Vis kort, evt. Tast PIN kode – grønn mann -døra er ulåst. 
 
Kun rød mann – kort er ugyldig eller PIN kode er tastet feil. 
 
Når du viser kortet og rød firkant + rød mann lyser er alarm på. For å komme 
inn må du ta en alarmmanøver. 
 
Sette døra ulåst med kort.  
 
Med og uten PIN 
 
Lås opp: tast 2A  -vis kort -tast 1 (1 for time, 2 for to timer osv) -tast A   
 (tid = 1-9timer eller 01-060min) 
   
Låse døra: tast 2B – vis kort. 
  
Alarmstyring 
 
Alarm AV   Trykk A – presenter kortet – tast PIN-koden 
 
Alarm PÅ   Trykk B – presenter kortet – tast PIN-koden 
 
 
 

 

Ved feil på adgangskontroll, og en ikke kommer inn i bygget, gå til nabobygget, 
heng lapp på døren til foreldrene. Kontakt enhetsleder/vaktmester. 
 
Innbruddsalarm kan slås av på innvendig display med kode xxxx + off  
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NB! Gjelder bare Roligheden 
 
Bruksanvisning innbruddsalarm      
 

Avstille alarm 
 

Tast kode xxxx (4 siffer) – innen 20 sekunder – se at det kommer en  *  
for hver gang du taster et tall. 
  
Alt 1 displayet viser/spør: ”Frakople alarm?” 
 Tast JA 

displayet viser ”CERBERUS kl ….” 
 Alarmen er av 

 
Alt 2 displayet viser/spør: ”Frakople alarm?” 
 Tast JA 
 Displayet viser ”frakople område?” 
 Tast JA 
 Displayet viser ”CERBERUS kl …” 
 Alarmen er av 
 

Sette på alarm 
 
Tast kode xxxx (4 siffer) 
Displayet viser: ”Tilkople system?” 
 Tast JA 
Displayet viser: ”Stille på …?” 
 Tast JA 
 
Du hører en pipetone som teller ned i ca 20 sekunder. Det er ok. 
Deretter går du ut og låser.  
 
Dersom alarmen utløses begynner du på toppen igjen. Ring Falken ved 
feilalarm – nummer ved displayet. Oppgi kodeordet xxxxxx (B …) 
 
Taster du feil kode, taster du bare den riktige innen 20 sekunder. 
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Rutinebeskrivelse vaktmester Roligheden gård  
Tidsramme 5,5 timer pr uke hele året 
 
Mandag morgen 

 Visuell sjekk på hele ute-området: Inngangspartier alle 3 

barnehageinnganger/porter og inngangsparti bydelssal. Utelekeområdet alle 3 

barnehagebygg. 

 Visuell sjekk inne alle bygg – en gang pr mnd mer grundig sjekk inne for å se 

detaljer. Dett er spesielt viktig etter utleie/større arrangementer! 

 Iverksette tiltak for å utbedre avvik straks eller i løpet av uka.  

 Avvik relatert til byggeprosjektet, meldes på eget skjema til Odd Gjestemoen 

med kopi til Morten Stensrud og Anne, Sissel og Jorunn. 

 

Kontaktpersoner byggene: 

 Bydelssalen/Berte: Marie 

 Låven: Liv 

 Lille Roligheden: Gunn 

 Roligheden: Mazi 

 
Resten av uka 

 Oppgaver fra vaktmesterboka 

 Sjekke inngangspartiene mht behov for å feie, rydde snø, kaste søppel 

 

 

Alle vaktmesteroppgaver skal gå via nestleder eller fagledere. 

Det sendes inn oppgaveoversikt til vaktmester fredag i partallsuker. 

    

 

 


