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Denne arbeidsplassen har

NESTEN ALDRI
SYKEFRAVÆR

●●sport

Storfornøyd
etter storseier

– Bunnsolid, sier BHK-trener Børge Lund etter
seksmålsseieren over
Lillestrøm i går kveld.
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Festivalen blir
til en ren fest


Oktoberfestivalen på
Mørkved blir i år mer fest
enn konsertfestival.

Side 43

foto: Aleksander Ramberg

Noen bedre? De ansatte i Paradiset barnehage i Bodø

har så langt i år 0,99 prosent sykefravær. De har ikke brukt vikar
siden i mars. Iselin Kleivik Liljar, Jan Magnus Mikalsen og
Renate Kvalvik Eriksen mener at det gjør barnehagehverdagen
nyheter Side 6 og 7
tryggere for ungene. 
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36 nye sykepleiere fikk sitt vidnesbyrd

8. september 1966: «En rett
sykepleier må være en lysbærer
og dette må stå for dere som det
store mål i framtiden», sa biskop H.E. Wisløff i sin tale under gudstjenesten i Domkirken
til de 36 sykepleierne som i går
fikk overrakt sine vidnesbyrd
etter endt utdannelse ved
N.K.S. Sykepleieskole.
«Det er så meget som kan plage den som ligger i sykeseng, –

angst, bekymringer, ensomhet
skyldfølelse – ting som sprer et
mørke som dere so lysbærere
skal bringe lys til, sa han videre.
Før de nye sykepleierne fikk
overrakt sine vidnesbyrd i Menighetssalen dit de gikk i prosesjon fra Domkirken, holdt formannen i styret, fru Ingeborg
Holm, en tale der hun blant annet minnet om at det er stort
behov for sykepleiere.

Hun sa også at sykepleieryrket er blitt sett på som et kall,
men at det i det siste er blitt et
yrke på like fot med andre og
både arbeidstid og lønn er blitt
bedre. Men yrket krever meget
og det fordrer mange gode
menneskelige egenskaper.
Kilde: Nordlandsposten
■■ Hver dag i jubileumsåret
bringer AN et lite historisk
drypp fra dagen i dag.

Én sykedag ødela for fire strake måneder uten sykdom, men bar

Her har de 0,99 pr

Tips oss!

75 50 50 50
tips@an.no
Tips Avisa Nordland om
små og store saker som
du mener vi bør skrive
om. Månedens beste tips
honoreres med 2.000
kroner. Alle tips som
benyttes honoreres med
flaxlodd. Du kan også
sende tips på sms med
kode ANtips til 2005.
Del din video med
Avisa Nordlands lesere
på an.no/video
Vi følger nyhetsbildet
24 timer i døgnet 7 dager
i uka på vår nettside an.no

Tilrettelegging: Barnehagen har lagt til rette for at
arbeidshverdagen til gravide Maria Dahl skal bli så bra som mulig.

De mener stabiliteten
er med på å gjøre
barnehagehverdagen
tryggere for barna.
Cathrine Skogheim

cathrine.skogheim@an.no
930 88 130

Bodø: Per august hadde Paradiset barnehage på Alstad et sykefravær på 0,99 prosent i 2016.
Det er et resultat daglig leder
Jan Magnus Mikalsen er veldig
fornøyd med.
– Det har vært ekstremt bra
nå. Vi røk akkurat med én dag
for å klare fire måneder uten sykefravær i det hele tatt, sier
han.

Uvanlige belønninger

lærlingfond: I
Høyres programutkast,
som ble lagt fram onsdag,
er et av punktene økt
tilskudd for lærlinger. LO
er positive, mens NHO
holder igjen. Partiet
vil satse på et fond der
bedrifter som tar imot
lærlinger vil få økonomisk
støtte. Hvert år står mange
tusen yrkesfagelever uten
lærlingplass. (NTB)

gravid etter at vi startet opp i
2010. Da var han raskt ute med
å spørre hva barnehagen kunne
gjøre for at det skulle bli best
mulig å gå på jobb, sier Liljar.

Om alle ansatte holder seg friske i løpet av en måned, da vanker det belønning.
– Da blir vi invitert hjem til
sjefen for indrefilet og rødvin,
sier Iselin Kleivang Liljar.
– Om en ansatt holder seg
uten sykefravær i et halvt år gir
vi gavekort på 500 kroner, 1500
kroner om de er friske et helt år.
Det er uvanlig til en barnehage
å være, sier Mikalsen.

Tilrettelegging
For de ansatte er det viktig at
ungene opplever stabilitet i
barnehagen.
– Vi har jobbet med kulturen i
barnehagen fra dag én, særlig
med viktigheten av stabilitet og
at ungene møter et kjent fjes
om morgenen og om kvelden,
sier Mikalsen, som får skryt fra
sine ansatte.
– Jeg var den første som var

Vi vil bli byens
beste barnehage.
Det jobber vi mot
hver eneste dag.

"

Jan Magnus Mikalsen
Daglig leder, Paradiset barnehage

Treffes på privaten
De tror at noe av årsaken til det
lave sykefraværet ligger i at de
ansatte er en sammensveiset
gjeng, som treffes også på privaten.
– Vi blir som en liten familie.
Det er utrolig at vi er elleve
stykker som går så godt
sammen, vi kunne jo ha krasjet
fullstendig personlighetsmessig, sier Renate Kvalvik Eriksen.
Barnehagen har elleve ansatte og 10,2 årsverk, og alle jobber
mot det samme målet.
– Vi vil bli byens beste barnehage. Det jobber vi mot hver
eneste dag, sier Mikalsen.

Smittsomt
Smittsom sykdom er ifølge PBL
en av hovedfaktorene til sykefravær i barnehage, men i Paradiset legges det til rette for at
også de som ikke er helt i slag
kan gå på jobb.
– Vi finner på noe for dem
som ikke kan gå på avdeling.
Sjefen sier at han kan gå på avdeling, så kan den som ikke er
helt i slag jobbe på kontoret. Å
ha en leder som legger opp til at

man kan være på jobb uansett
bidrar også, sier Liljar.

Tryggere for barna
At de ansatte har lavt sykefravær gjør også barnehagehverdagen tryggere for de 47 barna i
barnehagen, mener de.
– Vi får tilbakemelding fra
foreldre om at det er godt å vite
at barna møter faste ansikt, sier
Liljar.

– Vi har ikke brukt vikar siden
i mars, og det er tryggere for ungene. De vet hvem de møter, og
vi har høyere kvalitet på drifta
med det samme personalet,
sier den daglige lederen.
– Ungene har det bra når vi er
til stede for dem, sier Eriksen.
– Det er mye jobb, men det er
en artig jobb, avslutter Mikalsen.
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Sparket til en person
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Politiet rykket ut til Tverlandet

Bøtelagt for vold

Nattoget ble holdt tilbake

Bodø: En 22 år gammel mann har fått 11.000
kroner i bot for vold. Det melder bøteregisteret
til Salten-politiet.
Søndag 6. mars klokken 02.45 i Bodø sparket
han til en annen person. Sparket traff hodet eller
overkroppen, ifølge forelegget fra politiet i
Salten.
I utgangspunktet fikk mannen 12.000 kroner i
bot, men han satt to dager i varetekt og da ble
det trukket 1.000 kroner fra boten.

Bodø: Sørgående nattog ble holdt tilbake
i Bodø tirsdag kveld.
Årsaken var at det var mistanke om at
noen hadde lagt stein på skinnegangen
ved Tverlandet.
– Vi fikk melding om at det hadde vært
ungdommer på perrongen på Tverlandet,
der hadde de blant annet sendt opp
fyrverkeri, før de stakk av i en bil, sier
operasjonsleder Jon-Inge Moen til an.no

Tidligere i sommer har man vært plaget
med ungdommer som har lagt stein på
skinnegangen, og politiet ønsket å få
sjekket om det var tilfelle denne gangen
også.
– Vi sendte ut en patrulje, men det viste
seg at skinnegangen var fri for stein, sier
Jon-Inge Moen og fortsetter:
– Vi har en beskrivelse av bilen og en av
personene, og vi er på utkikk etter dem.

rnehagen er fornøyde likevel:

rosent sykefravær
Sykefravær:

Kommunikasjonsdirektør
i PBL, Marius Iversen.
Pressefoto

– Altfor
høyt

Det er lavere sykefravær
i private barnehager,
men på landsbasis er det
fortsatt altfor høyt.
Cathrine Skogheim

cathrine.skogheim@an.no
930 88 130

Bodø: Det sier kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers
Landsforbund
(PBL), Marius Iversen.
– Sektoren har en utfordring med altfor høyt sykefravær. Derfor er det inspirerende for barnehager å se at
noen har virkelig gode resultater å vise til.

Lavere tall

Lite fravær: I Paradiset barnehage på Alstad har de ansatte så langt i år 0,99 prosent sykefravær. Det gjør barnehagehverdagen tryggere
Begge foto: Aleksander Ramberg
for de 47 barna, mener leder Jan Magnus Mikalsen. 

Kommunalt sykefravær går ned
I Bodø er sykefraværet for
barnehageansatte på vei
nedover.
Cathrine Skogheim

cathrine.skogheim@an.no
930 88 130

Bodø: Så langt i år er det samlede sykefraværet i de kommu-

nale barnehagene i Bodø kommune på 10,6 prosent. Det opplyser barnehagefaglig rådgiver i
Bodø kommune, Elin Karlsen,
til Avisa Nordland.
– Sykefraværet er på vei nedover. På samme tid i 2014 var
det på 13,2 prosent, og i 2015 var
det 11,8 prosent. En av årsakene

til det er at det har vært fokus
på oppfølging av sykefravær i
kommunen, sier hun.
Den kommunale barnehagen
med lavest sykefravær så langt i
år er ifølge Karlsen Hunstad Øst
barnehage. Barnehagen har så
langt en sykefraværsprosent på
1,0.

Ifølge tall fra KS var det samlede sykefraværet for barnehageansatte i perioden 2. kvartal
2015–1. kvartal 2016 på 12,46
prosent. For kvinnelige barnehageansatte var det samlede
tallet 12,76 prosent, mens det
for mannlige barnehageansatte
var 8,18 prosent.

Tall fra PBL viser at det i fjerde kvartal i 2014 var en legemeldt sykefraværsandel på
9,7 prosent i Nordland. I det
samme kvartalet var tallet
for kommunale barnehager
9,8 i fylket, mens det for private barnehager var 9,4.
– Det kan være flere årsaker til det, men det er interessant å se at det over tid har
vært en forskjell mellom
kommunale og private barnehager, sier Iversen.

Utfordringer
Tallene viser at det siden første kvartal i 2010 har vært lavere sykefravær blant ansatte i private barnehager enn i
kommunale barnehager.
– Mange private barnehager jobber godt og målrettet
for å få ned sykefraværet.
Det er gjerne mange tiltak
som må til for å få kontroll på
det, og det kan være stor forskjell i de utfordringene som
barnehagene har.

