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Styret for Fjordly barnehage: 
Styreleder: Marianne Ostrøm 
Styremedlem: Olav Gjesdal 
Styremedlem: Anita Våg 
Styremedlem: Wenche H Nygård 
 
Samarbeidsutvalget: 
Eier representanter: Wenche Nygård og Anita Våg. 
Foreldre representanter: Rune Langseth, Else Mari Berge 
Ansatt representanter: Monica Fagerlid og Cecilie Kvernevik.  
 
Personalgruppen: 
Styrer: Wenche Nygård, 100% stilling 
Pedagogisk ledere: Monica Fagerlid og Ann Jali Frantzen 
Fagarbeidere: Cecilie Kvernevik, Anita Endestad, Kitt Brobakke, Carina Hammersvik (praksis) 
Pedagog i tiltak: Ann Jali Frantzen 
Renholder: Heike Wallach 
Barnetallet varierte fra 29 (vår) -14 barn (aug) i løpet av 2018. Stillingene varierte i takt med 
barnetallet i henholdt til kommunal norm. Pedagogkrav gjeldende fra august 2018. 
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Bilde over: Fjordly barnehage  
2018. Overrekking av bursdag 
krone til kronprinsesse  
Mette Marit 
 

 



 

Utfordringer 
Utfordringene er uendret, men mer merkbare. Vi nærmet oss en kritisk grense i høst. Det er 
lave fødselstall på Bryggja og omegn. I hele Vågsøy kommune har barnetallet gått ned. Vi har 
også fått merke at Vågsøy kommune har utvidet kommunal barnehage i Holvik på tross av 
nedgang i barnetallene. De tilbyr å dekke transport for barn som er tilknytt Flyktning 
tjenesten kun til og fra den kommunale barnehagen i Holvik, ikke inn til oss. Det har medført 
at alle barn som har gått hos oss, selv om foreldre har utrykt trivsel og ønske om å få bli, 
likevel har måttet flyttet over i kommunal barnehage. Vi hadde derfor en vesentlig nedgang i 
barnetallet fra juli til august. Heldigvis økte det noe i løpet av høsten. Vi må fremover alle 
som en brette opp armene og se på hva kan vi gjøre i tiden fremover, om vi ønsker å 
beholde en kristen barnehage i området Kinn og Stad!  
  
Annet nytt 
Fjordly barnehage har fått eget styre, med regionstyret som representantskap for 
barnehagen. Med krav om at eier skal kunne vurdere det faglige tilbudet, kom Marianne 
Ostrøm inn etter ønske fra eier. Hun er styreleder og en dame med mye kunnskap. 
Barnehagesektoren har endret seg med syvmilstøvler de senere årene, særlig merkbart har 
det vært etter at man kom inn under Kunnskapsdepartementet. Endringene i 
barnehagesektoren er formidable både i henhold til fagkunnskap og forskning og annet. 
Endringene er mange og ulike også på områder som lover, regler, og krav til pedagogisk 
innhold. En fungerende barnehage med slik variasjon som vi har, setter krav til raske 
beslutninger, endringer og tilpasninger, samtidig som man skal i vare ta kvaliteten på 
tilbudet. Det er også de senere år en merkbar konkurranse mellom barnehagene om barna. 
Da er det særdeles viktig å ha et styre tett på, slik at jeg kan få gjøre min jobb på en god og 
effektiv måte og etter beste evne ivareta et kvalitativt godt tilbud og få utnyttet de 
ressursene vi har til rådighet sammen med flinke medarbeidere.  
 
Et utvalg av høydepunkt i Fjordly barnehage  
Vi har hatt mange høydepunkt i løpet av året. Høydepunktene er forskjellige for hver og en. 
For noen var det overrekking av bursdagskrone til Kronprinsesse Mette Marit da de besøkte 
Måløy, for noen var det kanskje et gårdsbesøk hvor de fikk kose med lam eller en geit. For 
personale var et av høydepunktene å få annerkjennelsen av resultatet på 
brukerundersøkelsen som ble publisert i januar 2018 (vi ble plassert blant de 45 beste 
barnehagene i landet). Vi var også godt representert på politikerdagen i Vågsøy, hvor blant 
annet barnehagekoret opptrådte med flotte tilbakemeldinger. Vi har hatt kjekke besøk på 
skolen, på Holmely, på Bakerie, i kirka, på omsorgssenteret, og vi har hatt flotte opplevelser i 
båt og på land. Vi har hatt besøk av mini ponni i barnehagen, vi har kost oss med de 
tradisjonelle aktivitetene som julefrokost, julevandring og alle de andre faste innslagene. Det 
var stor stas å ha besøk av Olav og Finn her i flere uker(de ble daglig etterspurt av flere 
barn), og veldig kjekt å få et flott nytt kjøkken. 
Ragna Maurstad pensjonerte seg etter mange år hos oss på vårparten. Det er absolutt et 
høydepunkt for oss når hun kommer på besøk. I desember kom hun laget leverpostei 
sammen med barna. Dagene har vært mange og varierte og gitt oss læring og gode 
opplevelser på mange plan.  Slik håper vi at det fortsetter i mange, mange år. Vi er eneste 
kristne barnehagen i de nærliggende kommunene – det er VIKTIG å ta vare på!, Vi ser også 
viktigheten av å drive en kontinuerlig faglig utvikling. Å gi et tilbud til barn og foreldre, ikke 



bare være en god barnehage, men være en liten lokal barnehage som preges av nærhet, 
omsorg og å ville gi barna det lille ekstra så godt som vi bare klarer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Foto: Fjordly barnehage 2018) 

De som fortjener en ekstra stor takk i 2018 

er Olav Gjesdal og Finn Bjarnastein 
 

De har jobbet og bygd et flott nytt kjøkken til oss, etter at vi fikk pålegg fra mattilsynet om 
utbedringer. På grunn av vesentlige mangler og slitasje måtte det en stor jobb med 

oppgradering til. Såpass stor oppgraderinger at vi ikke kunne klare det innenfor budsjett. 
Olav trødde til på dugnad dag ut og dag inn, og Finn Bjarnastein som vi formelt hadde leid 

inn, han tok jammen storparten av jobben på dugnad han også. Fantastiske mennesker 
som er både dyktige og gode som gull. Tusen takk for en fantastisk innsats og godt humør 

på toppen. Vi setter så utrolig stor pris på dere! 

 
                                                                    
 
Dersom  du vil se bilder fra  Fjordly barnehage  2018, så er det mulig om du går inn på www.fjordly-
barnehage.no    eller  www.minbarnehage.no/fjordly .   (Ta gjerne kontakt med oss for passordtilgang) 

 
Med vennlig hilsen 
Wenche Nygård 
Styrer 
Fjordly barnehage 

 
            Båttur 
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