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MIN KONTAKTINFO 

 

 NAVN TLF MAIL 

Kontaktperson Barnas Stasjon Ann-Kristin Ryen 480 09 106 Annkristin.ryen@blaakors.no  

Kontaktperson Plankebyen Jorid 97 12 56 61 jorid.bertelsen@blaakors.no  

 

TID & STED 

 

HVOR NÅR 

Barnas Stasjon:    Freskoveien 1, 1605 Fredrikstad     Fredag kl 0930-1230 

 

MINE ARBEISOPPGAVER 

 

Praktiske oppgaver med tilrettelegging av lunsj, klargjøring av aktiviteter mm 

Relasjonsskapende aktiviteter med fokus på samspill mellom barn/foreldre etter avtalt plan 

Være en fordomsfri og  positiv voksenpersoner for både foreldre og barn, uten å ta foreldrerollen 

Bidra i de planlagte leker og aktiviteter etter informasjon fra pedagogisk personale. 

Andre praktiske oppgaver eller aktiviteter (for eks: rydding i leker, deltagelse på samlingsstund) 

 

GENERELT FRA BARNAS STASJON 

 

 Åpen Barnehage åpningstider:  Man    09.00 – 15.00 

      Ons Turdag  09.00 – 15.00 (tur fra kl 10.00) 

      Fre   09.00 – 14.00  

 For barn i førskolealder, 0 – 5 år. Ingen barn har fast plass.  

 Et gratis pedagogisk tilbud med driftsstøtte fra Fredrikstad Kommune 

 Faste aktiviteter: Samlingsstund, lunsj og fruktstund 

 Det er plass til 15 barn og deres foreldre, max 30 brukere pr dag. 

 

Barnas Stasjon tilbyr støttende og styrkende aktiviteter til familier i sårbare situasjoner. Som #tidgiver ved 

Barnas Stasjon bidrar ditt arbeid til å styrke barnas oppvekstsvilkår. For våre brukere er det viktig med 

forutsigbarhet og trygge rammer. Det er viktig at tidgiverne våre prioriterer de avtalte tidspunkt, og de 

oppgaver man har forpliktet seg til, slik at brukerne våre vet hvem de vil møte på de aktuelle tilbudene.  

Våre miljøterapeuter har den faglige oppfølgingen, og du som #tidgiver blir derfor en sosial støttespiller med 

det varme hjertet, de ekstra ørene og en praktiker for å skape en trivelig atmosfære med miljøskapende 

oppgaver. 

 

 Barnas Stasjon følger retningslinjer for Miljøfyrtårn – Ta vare på miljøet 

 

 Ved brann: Ring 1 1 0 – varsle, redde, slukke 

 

Bli tidgiver? Gå inn på vår nettside www.tidgiver.no  
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