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VELKOMMEN 

Som vikar for Sandnes kommune sine barnehager! 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette hefte har vi samlet informasjon for å hjelpe alle som skal 

jobbe som vikar i barnehager. 

Hvis du likevel ikke får svar på dine spørsmål, send oss gjerne en 

e-post. Vår e-post adresse er:  

Rekrutteringstjenesten@sandnes.kommune.no 

Vi håper at du trives som vikar hos oss!  

Vårt mål er: 

Sandnes beste vikarer!!! 

Jane Dubland og Elisabeth Heigre  

Feb.  2017 

 

mailto:Rekrutteringstjenesten@sandnes.kommune.no
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REKRUTTERINGSTJENESTEN: 

 

Rekrutteringstjenesten for barnehager ble opprettet 01.09.2009. Vi driver en vikarpool og 

tilbyr vikartjenester til de 26 kommunale barnehagene i Sandnes. De ansatte i vår tjeneste 

jobber som tilkallervikarer, og varighet på oppdrag kan variere fra en dag til inntil et års 

vikariater. Vi ønsker en god dialog med de ansatte vikarene, og det er spesielt viktig å holde 

oss oppdatert på hvilke dager du er tilgjengelig for arbeid. 

Rekrutteringstjenesten har to ansatte, en i 100% stilling (Jane) og en i 60 % stilling (Elisabeth: 

tirsdag, onsdag og torsdag). 

 

Jane Dubland    Tel.  51 33 51 08 /402 43 183 

Elisabeth Heigre   Tel.  51 33 56 73/934 15 304 
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HVA ER EN BARNEHAGE? 
 

En barnehage er mer enn”en oppbevaringsplass for barn” mens foreldre er på jobb. 

Barnehage skal være et pedagogisk tilbud til barna.  

Barnehageloven skal sikre at barna i norske barnehager får gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter, og at det skal skje i nært samarbeid med barnas hjem. 

Rammeplan for barnehager er forskrift til barnehageloven. Rammeplanen går i dybden på det 

pedagogiske arbeidet generelt.  

Barnehageloven sier: 

  ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 

for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 

kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  

       Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å 

ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 

kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 

forutsetninger.  

       Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne 

barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og 

være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal 

fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”  

Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010) jfr. § 1 

I barnehagen skal barna få varierte utfordringer og skal få utfolde seg i lek sammen med 

andre barn og med voksne. 

Sandnes kommune har egne vedtekter og kvalitetsplan for de kommunale barnehagene. 

Kvalitetsplanen ligger som link på vår hjemmeside. 

Alle barnehager må utarbeide årsplan for sin virksomhet. Årsplan er et dokument personalet i 

hver barnehage utarbeider i felleskap (bakgrunn i lov, rammeplan, kommunale vedtekter og 

planer). Ut fra dette utarbeides også interne skriv som temaskriv, ukeplaner og månedsplaner.  
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I BARNEHAGEN ER: 

Barna delt i grupper som kalles 

avdelinger. Vanligst er småbarn (0-3) og 

stor (3 – 6), men andre varianter finnes 

også. 

 

Småbarnsavdeling:  

På en småbarns avdeling er barna i hovedsak 

mellom 0 – 3 år. Ofte er barna mellom 8 

mndr. – 1 år når de begynner i barnehagen.  

TIPS: Vær på gulvet sammen med 

barna. Ikke treng deg på men vær åpen og 

oppsøkende i din fremtoning, så kommer 

barna til deg etter hvert. Mange av barna i 

denne aldersgruppen trenger mer tid på 

seg enn de eldre barna. 

 

Stor avdeling: 

Det mest vanlige er at barna er mellom 3 – 6 

år men andre organiseringsmåter forekommer også. TIPS: By på deg selv. Inviter til lek og 

samvær. Les barnas signaler, og ta disse på alvor. 

Struktur på dagen – Dagsrytme/Vaktsystem: 

Hver barnehage har en dagsrytme. Den er alltid skriftliggjort og handler om det som skjer til gitte 

klokkeslett hver dag i barnehagen. (åpning, voksenstyrte aktiviteter, lek inne og ute, samling, sovetid, 

måltider o.l). Alle barnehager har sin egen dagsrytme og tidspunkter kan variere fra barnehage til 

barnehage. 

De ansatte jobber i et vaktsystem. Det finnes i hovedsak tre ulike type vakter: tidligvakt, mellomvakt 

og seinvakt. Vaktsystemet sier noe om hvilke oppgaver som er knyttet til den enkelte vakten og den 

forteller når det er pause. 
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Høytider/tradisjoner: 

Hver barnehage har som regel egne tradisjoner knyttet til årets gang. Både kristne tradisjoner/ høytider 

og egenskapte tradisjoner i den enkelte barnehage (f.eks fast idrettsdag hver høst).  

 

HMS – HELSE, MILJØ OG SIKKERHET: 

 

Tenk sikkerhet og forebygging i arbeid med barn! 

Internkontroll/beredskapsplaner: 

Hver barnehage har internkontroll i forhold til HMS. Her finnes også beredskapsplaner for 

ulike situasjoner. Tenk generelt alltid sikkerhet og FOREBYGGING i arbeid med barn.   

 

Hygiene: 

Det er veldig viktig med god hygiene. Særlig håndhygiene er viktig for å begrense smitte.  

TIPS: Vask hendene godt etter toalett, bleieskift, snuetørk, før og etter mathåndtering.  

Hjelp barna med deres håndhygiene. Det er viktig å få inn gode rutiner tidlig! 

Behandle og håndter mat forsvarlig. Ha rene hender og rene arbeidsflater når du håndterer mat. 

Plasser maten tilbake til lagringsplass så raskt som mulig! 

Brannvern: 

Alle barnehager har egne brannvernrutiner. Disse MÅ du sette deg inn i der du er i oppdrag. 

Du skal ha en brannvernrunde i hver barnehage, så etterspør denne hvis f. eks halve 

arbeidsdagen er gått uten at du har fått den. Som vikar vil du ha medansvar for å få barna ut 

på en rolig og effektiv måte når alarmen går.  
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VIKAR I BARNEHAGE – HVA INNEBÆRER 

DET? 
 

DIN NÆRMESTE OVERORDNEDE er Pedagogisk leder og resten av personalet på 

avdeling i den barnehagen du har oppdrag i, deretter styrer i samme barnehage (øverste leder i 

virksomheten). Det er allikevel naturlig å forholde seg til Rekrutteringstjenesten ved en del 

spørsmål.  

Du skal vikariere for fraværende person og dermed være medansvarlig for å bidra til at 

barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Den viktigste oppgaven er å 

bidra til at det gis et godt sosialt og pedagogisk tilbud til barna. 

 

DU SKAL:  

  være sammen med barna. 

 Være en ansvarlig og omsorgsfull voksen sammen 

med barna. 

 Sette seg inn i og følge barnehagens rutiner og 

regler. 

 Ta del i de praktiske arbeidsoppgavene. 

 Holde fokus på sikkerhet i arbeidet med barna. 

 

DINE ARBEIDSOPPGAVER: 

 Presentere deg selv og hilse på alle (håndhilse på 

voksne). 

 Spør etter arbeidsoppgaver. 

 Kunne jobbe selvstendig med delegerte oppgaver. 
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 Hjelpe og bistå barna gjennom daglige situasjoner: påkledning, måltider, toalett, 

bleieskift, aktiviteter/lek 

 Delta aktivt i barnehagens strukturerte aktiviteter: samlinger, lek ute og inne, 

voksenstyrte aktiviteter, holde orden. 

 Ta imot råd/veiledning fra pedagogisk leder og andre medarbeidere, samt fra 

Rekrutteringstjenesten for barnehager. 

 

FØR DU KAN TILTRE SOM VIKAR: 

POLITIATTEST må være på plass før du kan få oppdrag. Vi må ha inn original i 

papirformat sammen med kopi av legitimasjon. Har du bodd i Norge i mindre en 5 år? Da 

ønsker vi at du leverer inn kopi av politiattest fra ditt hjemland/forrige bosted (NB! Nordiske 

statsborgere trenger ikke å levere inn politiattest fra hjemlandet). 

HELSEATTEST må innleveres utfylt og signert før tiltredelse. Evnt. tuberkulinprøve må 

også fremlegges før oppstart. 

Gjør oppmerksom på at politi – og helseattest foreldres etter tre måneders inaktivitet i 

arbeidet. Så dersom du har pause i arbeidet (uansett grunn) i tre måneder eller mer, så må nye 

attester leveres inn. 

ARBEIDS- OG OPPHOLDSTILLATELSE må utenlandske statsborgere fremvise før de 

kan få oppdrag (dette gjelder ikke nordiske statsborgere).  Har du utenlandsk opprinnelse, 

men er norsk statsborger i dag, så må vi også få kopi av pass eller annet dokument som 

bekrefter dette. 

En del arbeids- og oppholdstillatelser har en utløpsdato og vikaren har selv ansvar for å 

innlevere nytt, gyldig og oppdatert dokument innen utløpsdato på forrige innleverte 

dokument.  Vikaren blir lagt inaktiv automatisk ved utløpsdato. 

 

TAUSHETSERKLÆRING må alle som jobber i barnehage skrive under på. 

Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidstaker har sluttet.   

 

 



9 

 

DET FØRSTE MØTET I BARNEHAGEN: 
 

Det kan noen ganger fremstå som litt hektisk når du kommer ut i barnehagen på oppdrag. Du 

er tilkalt fordi det mangler folk, og du må regne med å bli satt rett i jobb. Ha fokus på å gi et 

godt inntrykk av deg selv som en engasjert og interessert vikar! 

Ha fokus på barna! 

Å MØTE BARNA: 
 

Barna er ute hver dag, uansett vær! Det 

må du også regne med. TIPS: Du 

skal forholde deg til barna på samme 

måte ute som inne. Det er ikke pause å 

være ute. Vær aktiv med barna og spør 

gjerne hva de ansatte ønsker at du skal 

gjøre. 

 

Tilnærming:  

Oppsøk barna og ta kontakt på en 

forsiktig måte. Les signalene barna gir 

deg og føl deg frem. Respekter barnas 

grenser. La gjerne barna komme til deg! 

Noen barn kan gjerne ”henge” seg på 

nye voksne. Pass på så de ikke ”stjeler” 

deg helt. Inviter med andre barn også. 
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Grensesetting: 

Som ny i barnehagen vil du nok oppleve at barna tester deg ut i forhold til grenser. Fremstå 

som en tydelig voksen, og våg å sette grenser!  HUSK på at grenser kan settes på en positiv 

måte! Vi ønsker ikke «kjeftete» voksne i barnehagen… 

 

HUSK! 

 

Klær: Du velger selv hva du har på deg hver dag. Men 

du må kunne utføre arbeidsoppgavene. Derfor er det 

lurt å alltid ha med seg regnklær, varme klær og klær til 

å skifte ved uhell.  Støvler og innesko bør du også ha.  

Mat: Ta med deg matpakke. Det som spises sammen 

med barna skal være sunn mat! 

Mobil: Bruker vi kun i pausen. Hvis du har fått en 

melding fra Rekrutteringstjenesten er det greit at du 

svarer på den i pausen. Hvis vi MÅ få tak i deg, ringer 

vi barnehagen.  

Røyk/snus: Sandnes kommune er en røykfri arbeidsplass, og vi ber dere om å respektere 

det! Bruk av snus kommer også inn under samme regel og skal ikke anvendes i arbeidstiden. 

Vær presis! Det vil si at skal være klar til å jobbe på avdelingen når vakten starter. Hvis du 

er forsinket GI BESKJED til barnehagen snarest mulig. 

SMIL: Det koster ingen ting men gir MYE  
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LØNN: 

 

Timeliste: Sendes elektronisk i MinGat. Siste frist for innleveringer er den siste dato i hver 

måned. Er alt sendt riktig da, så skal du kunne forvente dette utbetalt måneden etter. NB! Kan 

være andre frister knyttet opp mot helligdager.  

TIPS! Send inn timelister løpende. Hvis du ikke finner en barnehage du har jobbet i, skal 

du sende e-post til rekrutteringstjenesten om dette, så ordner vi dette raskt. 

 

Utbetaling: Utbetales den 12. i hver måned, NB! På ETTERSKUDD.  

 

Skattekort: Er i dag elektronisk og dine opplysninger hentes opp av lønningsavdelingen i 

kommunen. Vikaren har selv ansvar for å finne ut om han/hun er å finne i søkebasen og må da 

kontakte skatte-etaten. 

 

 Arbeidsattester: Må leveres for å få beregnet ansiennitet (grunnlag for lønn). 

Arbeidsattest må inneholde TIDSROM, STILLINGSPROSENT (eller antall timer) og MÅ 

VÆRE SIGNERT. Det gis også ansiennitet for permisjon/hjemmeværende med barn – lever 

barnas fødselsattest som dokumentasjon. Ettersendes attester blir ny ansiennitetsberegning 

gjeldende fra attestene mottas.  

 

Fravær/sykdom: Egen og eget barns sykdom er gyldig fraværsgrunn. Fravær meldes til 

DEN BARNEHAGEN DU SKULLE VÆRT PÅ JOBB I, så snart de åpner om morgenen!  

NB! Du må RINGE, SMS/mail godtas ikke.  Etter at du har gitt beskjed i barnehagen, vil vi 

gjerne at du gir oss også beskjed (SMS er greit da, men opplys at du HAR gitt beskjed i 

barnehagen). 

Annet fravær regnes i utgangspunktet som skulk/Ikke møtt, og kan ikke aksepteres! 
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OFTE STILTE SPØRSMÅL: 

 

1. Får jeg lønn ved sykdom/syke barn? 

Svar: Du har rett på lønn ved sykdom (egen/eget barn) i de dager du har AVTALT 

OPPDRAG. Denne retten må være OPPTJENT.  

Det vil i hovedsak si at du må ha vært ansatt i minimum to måneder for bruk av 

egenmelding (en måned ved eget barns sykdom). MERK! Ved AVBRUDD i arbeid 

på sammenhengende to uker eller mer blir tilkallervikarer AUTOMATISK regnet som 

nyansatt og rettigheter må tjenes opp på nytt (jfr. Folketrygdeloven §8.18).  

Egenmelding er elektronisk, og meldes inn i MinGat (se brukermanual) til den 

barnehagen du skulle ha vært på jobb i. Dersom du har en sykemelding må dette også 

meldes inn i MinGat, men i tillegg levers i papirformat til barnehagen.  Har du 

jobbavtale i flere ulike barnehager mens du er sykemeldt, så må du levere 

sykemeldingen til Rekrutteringstjenesten. Timene må også sendes inn dit du skulle ha 

jobbet. Se egen fremgangsmåte for dette i MinGat brukermanualen. 

Vær oppmerksom på at Sandnes kommune ikke betaler lønn utover arbeidsgiver 

perioden (16 dager), og at du som vikar da må få sykepenger via NAV.  

 

2. Hvorfor har jeg ikke fått lønn for alle dagene jeg jobbet forrige 

måned eller tidligere? 

Svar: Du må selv følge med i MinGat på dine innsendinger. Der har du god kontroll på 

det som er blitt behandlet og godkjent. Lister kan f. eks bli returnert deg med 

kommentar, eller det kan være at du har gjort feil som du selv ikke oppdager.  

Ved mangler/feil, vennligst ta kontakt med den barnehagen det gjelder! 

Rekrutteringstjenesten har ingen fullmakter til å godkjenne timelister på vegne av 

barnehagene. 
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3. Når får jeg tilgang til MinGat og kan sende inn elektroniske 

timelister? 

Svar: Når du er ny vikar (eller går fra vikariat og over på tilkalling igjen) så må du 

påregne noe tid før dette er på plass til ditt bruk. Det er flere systemer som må «snakke 

sammen» før du kan gå i gang.  

Før du kan begynne vil du motta varsel på SMS og e-post med brukernavn og 

førstegangs påloggings-passord. 

 

4. Hvorfor kan jeg ikke sende timelisten til barnehagen jeg har jobbet i? 

Svar: Det kan bety at du ikke har jobbet i denne barnehagen tidligere, eller at fristen 

for utlån til barnehagen er utgått. Når du oppdager dette så kan du sende en e-post til 

rekrutteringstjenesten, så skal vi låne deg ut til barnehagen.  

 

5. Hvorfor har ikke barnehagen godkjent timelisten min? 

Svar: Timelister KAN sendes inn og også behandles/bli godkjent løpende. Mange 

barnehager har allikevel rutiner på å gjøre dette en gang i måneden, og har en frist for 

godkjenning av timelister i forkant av overføringer til lønn (ca. den 3. i hver mnd.).  

 

6. Hva må jeg huske på hvis jeg venter barn, og hvilke rettigheter har 

jeg? 

Svar: Det kalles ikke permisjon når du er tilkallervikar, og du trenger derfor ikke å 

søke om dette (permisjon). Du må allikevel informere oss så snart som mulig, slik at 

lønningsavdelingen kan sende inntekts- og skatteopplysninger om deg til NAV i rett 

tid før foreldrepenger tar til. Du må selv søke om foreldrepenger hos NAV i god tid 

før forventet nedkomst.  

De (NAV) beregner så dine foreldrepenger, og utbetalingene kommer fra NAV.  
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LØNN VED SYKDOM? 

Du har krav på lønn for avtalte oppdrag, forutsatt at du 

snarest: 

1. Leverer elektronisk egenmelding via MinGat, 

eller sykemelding til barnehagen du skulle 

jobbet i (se s.12 og 14) HUSK! Sykemelding skal 

også leveres inn i papirformat med utfylt egendel 

og signert. 

2. Sender timene inn til barnehagen du skulle 

jobbet i (Se brukermanual MinGat)  

 

HUSK! Der er KUN innsendte timer som genererer lønn ved sykdom for tilkaller 

vikarer (i inntil 16 dager = arbeidsgiverperioden). Det er ingen automatisk 

lønnsutbetaling ved sykdom/sykt barn. Etter dag 16 i en sykemelding er det NAV 

som overtar ansvaret for deg. Sandnes kommune ved lønningsavdelingen sender da 

inn inntekts- og skatteopplysninger om deg slik at NAV kan beregne dine sykepenger. 
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OPPSUMMERT – REGLER VED 

SYKEMELDING OG EGENMELDING: 

 

Husk at du må levere sykemelding for å få lønn (avtalte dager): 

1. Hvis det er gått mindre enn 2 måneder siden første gang du var på jobb for oss  

2. Hvis du har hatt en friperiode (at du ikke har jobbet) på mer enn 14 dager. Da må 

det gå nye 2 måneder før du kan bruke egenmelding.  

Du kan levere egenmelding:  

1. Hvis det er gått mer enn 2 mnd (uten opphold i arbeid på over to uker) siden 

første dag du jobbet for oss.  

2. Ved barns sykdom har hver av foreldrene inntil 10 dager dersom de har ett til to 

barn, og inntil 15 dager dersom de har to eller flere barn i alderen 0 – 12 år. 

3. NB! Du kan bruke egenmelding ved sykdom inntil 3 dager for 

barn av gangen (fra 4. sykedag må du levere legeerklæring for 

barnet eller barnepasser).  

 

KOMMUNALT NETTVERK OG E-POST: 

Fra sommeren 2015 fikk også Tilkallervikarer tilgang til kommunalt nettverk og også egen 

kommunal e-post adresse. Ved oppstart i tjenesten vil du etter en stund motta e-post 

vedrørende denne tilgangen.  

Vi gjør oppmerksom på at du kun har tilgang via en kommunal PC. 
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MinGat  

Timelister skal leveres inn elektronisk. 

Når du skal levere elektronisk timeliste må du logge deg inn på MINGAT.  Du må logge deg 

på MINGAT fra en ekstern PC (altså ikke kommunal PC).  

Det er IKKE anledning til å melde seg på vakter via MinGat. Det som ser ut som ledige 

vakter gjenspeiler ikke virkeligheten, og trenger heller ikke å bety at det trenges vikar!! 

Her kommer enkel veiledning for å logge inn i MinGat: 

Bruk samme brukernavn og passord som før. 

  

Hvis du har glemt passord kan du klikke på Glemt passord.  

Skriv inn bildekoden og klikk Logg inn 
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Startsiden 

Består av tre hovedområder; 

 Meny 

 Hurtigvalgmeny (til venstre – grått felt) 

 Hovedfunksjoner  

 

 

 

 

For å levere elektronisk timeliste må du klikke på Forespørsler 
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Ny forespørsel 

Klikk på Ekstra (klokke). De andre ikonene skal dere ikke bruke. 
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Ekstra 

 

Velg avdeling (barnehage) du har arbeidet i. 

HUSK: Årsakskode skal være Sykdom 

Velg dato 

Hopp over vaktkode 

Skriv inn fra klokka/ til klokka 

I Vaktkategori velger du dagvakt. 

NB: Ikke skriv noe i boksen Timer til avspassering! 

I kommentarfeltet – skriv navn på avdelingen du jobbet i. 

Når du har fylt ut disse områdene trykker du på Lagre. Din forespørsel vil nå bli sendt til riktig 

barnehage for godkjenning. 

Forespørselen/timelisten blir liggende på vent/til behandling (rød farge) helt til den er blitt godkjent 

(grønn farge). 
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Ved bruk av egenmelding/sykemelding: 

Egenmeldinger ble fra 01.01.2017 elektroniske. Det vil si at du må sende inn en 

FORESPØRSEL  FRAVÆR via MinGat til den barnehagen du skulle ha vært på jobb i. Årsak 

for fraværet er egenmelding egen sykdom/sykt barn eller sykemelding.  

 

SYKEMELDINGER er ikke elektroniske, så du må også huske å levere inn selve 

sykemeldingen til den barnehagen du skulle ha jobbet i. Dersom du skulle ha vært på jobb i 

flere ulike barnehagen, kan du levere inn sykemeldingen til Rekrutteringstjenesten. 

Dersom du har opptjent rett til lønn ved bruk av egenmelding, så har du rett til lønn for 

dager du har avtalt arbeid. HUSK da på at du må sende inn timene til barnehagen du skulle 

ha jobbet i. Du får ikke automatisk lønn etter innsending av egenmelding/Fravær. 

  

Når ansatte vikarer har meldt inn fravær ved egenmelding/Sykemelding, så kan det ikke 

sendes inn timelister på ordinær måte. Du skal da sende inn FORESPØRSEL    TILLEGG (I 

stedet for Ekstra) Så skal du velge Timelønn og skriv inn antall timer de skulle arbeidet. Skriv 

i kommentarfeltet at du var syk. 



21 

 

 

 

I MinGat finnes det også andre muligheter som ikke bruker når vi er vikarer. Alle bes om å 

legge inn og endre opplysninger om seg selv under ikonet PROFIL. 

! Er du inne i et vikariat (kontrakt og fastlønn)? Da skal du ikke sende inn timelister i 

MinGat, men motta fastlønn i den perioden vikariatet varer, og i den stillingsstørrelsen 

vikariatet er på. Du må da snakke med styrer i barnehagen om hvordan du som ansatt i 

barnehagen skal bruke MinGat! 

 

Hjelp/ support; Ta kontakt med Jane 51 33 51/ 08 402 43 183, Elisabeth 51 33 56 73 / 934 

15 304  eller  Yngvar 51 33 59 79/ 480 21 183 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutteringstjenesten for barnehager i Sandnes kommune  
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