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Fylkeskontakt for MiB Nordland  

Foreldre-eid 
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Fakta om lekeressursprosjektet 

• Prosjekt over tre år i et nært samarbeid med 
fylkesmannen i Nordland (økonomisk og 
motiverende støtte) og Sortland Ungdomsskole 
(arbeidskraft ) 

• Ved barnehageårets slutt august 2017 har 
Prestelva barnehage tatt imot 41 elever i løpet av 
tre år. 

• For barnehageåret 2017/2018 ser vi for oss å ta 
imot 10 nye 9.klassegutter 

 



Tilbakemeldinger internt 
Innblikk i:  
• arbeidstaker/arbeidsgiver 
• organisasjonsstruktur 
• krav, ansvar, forpliktelse 
• lønn 
• moral 
• teamjobbing 
• tilbakemeldingens funksjon, arbeidsmiljø 
• å være rollemodell, voksenrollen 
• barnehage, profesjon 
 
Personalet er veldig positiv. 
«Enkelte lekeressurser funker bedre enn enkelte vikarer» 
«Berikelse for barna i barnehagen» 
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Tilbakemeldinger eksternt 

• Skolen/foreldre 

 Guttene endrer væremåte.  

 «Poden har endret seg».  

 «Han tenker mer over hva han sier og hva 
 han gjør». 

 Rask modning 

 God start på yrkeslivet.  
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Evalueringsskjema fra lekeressursene 
etter endt periode. 





• «……også fortalte jeg og Mats dem en fortelling. 
Så nå kaller de meg gud og Mats julenisse» 

• «Barnehageonga var mye smartere enn jeg 
trodde» 

• «Jeg har fått mer erfaring i jobb og føler jeg kan 
ta mer ansvar nå» 

• «Det var flere damer enn menn…som er litt rart» 

• «Jeg har fått masse lærdom om hvordan en 
barnehage funker å hvor mye glede og humor det 
er i en barnehage» 

• «Fikk meg gode venner her!» 



Faktatall evaluering 
 Spørsmål 5: 
 Kan du tenke deg å jobbe med barn i 
 framtiden, og hvorfor/hvorfor ikke?  
 
Av 32 besvarelser kunne  
• 78,1%  (25 stk.) tenke seg å jobbe med barn,  
• 6,3 % (2 stk.) hadde andre planer 
• 15,6 % (5 stk.) kunne kanskje tenke seg å jobbe 

med barn 
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• I ettertid har fire av våre tidligere 
lekeressurser kommet innom barnehagen for 
å forhøre seg om muligheten for mer jobb.  

 

• Under en ordinær praksisperiode (i løpet av en 
uke) for ungdomsskolen hadde vi inne 9 
praksiselever. 

 8 av disse var gutter 
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Etter endt periode får lekeressursene en enkel 
attest på sitt arbeid i barnehagen. 

Denne kan være viktig for å få sommerjobber. 

Mange arbeidsgivere «ser» og legger vekt på at 
disse ungdommene har vært igjennom en 
«beskikkelsestest» i barnehage. 
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Fremtiden 
Forankring:  

Konseptet er forankret og alle rutiner er innarbeidet.  

• Presenterer oss på ungdomsskolen. 

• Søknader inn og svarbrev ut. Periodesetting.  

• Infomøte med alle som har fått tilbud. Tydelig på hva vi 
forventer. Særlig iht. oppførsel (sier og gjør) og 
oppmøte. Første møte med veilederne. 

• Avslutningssamtale med attest og evalueringsskjema. 

• Lønnsutbetaling 
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Fremtiden 

Samarbeid: 

• Vi er avhengige av penger fra fylkesmannen. 
Lave tilskudd til barnehagen. Kommunen er 
ikke klar for økonomisk bistand for prosjektet.  

• Ungdomsskolen er veldig positiv for videre 
samarbeid. De kontakter oss når de «plotter» 
nytt skoleår.  
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DET SPRER SEG 

Vi har hjulpet 3 andre barnehager med å starte 
opp med «lekeressurs-ordningen» i sine 
barnehager. (Bø, Hadsel og Sortland) 

 

 I Bø kommune har denne ordningen vært 
diskutert i formannskapet som en positiv 
ordning. Kommunen drøfter her å bevilge 
penger for videreføring. 



TAKK FOR OSS! 

Jørgen Amundsen 

Frank Lassesen 

 Robert Budde 

Karl Christian Karlsen 

Anders Dishington 

 

 

 

 

 


