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BARNEHAGERUTA 2021/2022
2021
August

Oktober

16-17. aug: Planleggingsdager- barnehagen er stengt.
Oppstart Barnehageåret 2021/ 2022 er onsdag 18.august 2019
Tilvenningsperiode og foreldremøte på avdelingene.
29. september – Planleggingsdag, barnehagen er stengt
Åpen dag, til inntekt for Utvalgte organisasjoner.

November
Desember

Barnehagen er stengt 24. desember – 2. januar

September

2022
Januar
Februar
Mars
April

Mai
Juni
Juli
August
Oppsigelsesfrist
og permisjoner
Diverse:

Mandag 3. januar- Oppstart etter juleferien.
Felles foreldremøte ved månedskiftet.
1.mars. Søknadsfrist barnehageplass. Siste frist for oppsigelse av
barnehageplass for inneværende barnehage år.
Påske:13.april stenger barnehagen kl. 12.15. Oppstart etter påske er 19.april.
Ferieliste: Innen 01.04.22 skal barnehagen ha fått beskjed om når barna skal
avvikle sommerferien for inneværende barnehage år. Barna skal ha 4 uker
ferie i løpet av barnehageåret, 3 uker sammenhengende + 1 uke.
Se Driftsvedtekter.
17 og 26. mai er røde dager, barnehagen er stengt
16. mai planleggingsdag – barnehagen stengt.
FØLG MED DUGNADSOPPSLAG FRA FAU
6. juni er rød dag, barnehagen er stengt.
19 juni - Siste sjanse for å gjøre dugnad for barnehageåret 2021/2022.
Barnehagen er sommer- åpent. Betalingsfri måned.
Medio august slutter barnehageåret for de som skal begynne på skolen.
6 åringene skal ha avviklet all ferie innen 13. august.
Oppstart nytt barnehageår medio august. (18.aug er foreslått.)
2 mnd. oppsigelses frist den 1. i påfølgende mnd.
Permisjoner 1 mnd. før - fra den 1. i påfølgende mnd.
Min. 6 mnd og inntil 12 mnd.
Følg med oppslagene i barnehagen og på hjemmesiden vår.
www.baertua.barnehage.no.
Vi har også en egen gruppe for foreldre på Facebook som heter
Bærtua Barnehage.
Husk at det er 5 ekstra dager i løpet av året som er avsatt til
kompetanseheving / planleggingsdager og barnehagen stenger.
Den 5. planleggingsdagen = flytende, ikke fastsatt. Foreldre får beskjed 1
måned i forveien når den er fastsatt.

Det er mulighet å gjøre dugnad hele året!!

