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Barnehagens formål: 
§ 1. Formål  
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i 
menneskerettighetene.  
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og forskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering. 

Barnehageloven § 1 

 

Formål med barnehagens årsplan 
Årsplanen er utarbeidet etter Lov om barnehager, 2005 og Rammeplan for barnehagen, 

vedtatt av Stortinget og utgitt av Kunnskapsdepartementet. Barnehagen skal være en 

pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barnehagens pedagogiske arbeid 

skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Både barnehageloven og 

rammeplanen påpeker at årsplanen er arbeidsredskap for personalet som skal dokumentere 

barnehagens valg og begrunnelser for det pedagogiske arbeidet. 

Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen i praksis ivaretar mandatet som er gitt oss i 

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen.  

Årsplanen er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med 

barnehagen. 
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Velkommen til Skivik barnehage. 
Skivik barnehage er en kommunal barnehage, eid av 

Bodø kommune. Barnehagen ligger i naturskjønne 

omgivelser på Nordsia. Den ble bygd som en to-

avdelings barnehage og åpnet i 1987. I 1993 ble 

barnehagen utvidet med lokalene til Skivik skole, samt 

et mellombygg og åpnet slik den står i dag, med fem 

avdelinger. Disse er: 

 Sirilund, med 10 barn i alderen 1-3 år. 

 Mjelle, med 10 barn i alderen 1-3 år. 

 Myklebo, med 20 barn i alderen 1-6 år. 

 Misten, med 19 barn i alderen 3-6 år. 

 Steigtind, med 20 barn i alderen 3-6 år. 

Barnehagen har 79 barn/105 ekvivalenter 

barnehageåret, 2019-2020. 

Personalgruppa teller 18.5 årsverk og er fordelt på 19 

ansatte, alle kvinner. Vi har god pedagogtetthet da 10 i 

personalet har barnehagelærerutdanning inkludert styrer. 4 av personalet er fagarbeidere og 

5 er ufaglærte. I tillegg har flere i personalgruppen videreutdanning i veiledning, 

spesialpedagogikk og småbarnspedagogikk. Barnehagen har styrket grunnbemanning med 

1 ekstraressurs, assistent, i 100% stilling. 

 

 
 

 

 

Kontaktinformasjon  

Skivik barnehage 
Holtan 6 
8014 Bodø 
 
Styrer:   75556221/41297129  
Sirilund:  90407992 
Mjelle:    90236214  
Myklebo: 90655162 
Misten:    90408180 
Steigtind: 90771195 
 
Hjemmeside: 
https://bodo.kommune.no/skivik-
barnehage/category1478.html   
Epost: 
Marita.beathe.pettersen@bodo.kom
mune.no  
Skivik.barnehage@bodo.kommune.n
o  

 

https://bodo.kommune.no/skivik-barnehage/category1478.html
https://bodo.kommune.no/skivik-barnehage/category1478.html
mailto:Marita.beathe.pettersen@bodo.kommune.no
mailto:Marita.beathe.pettersen@bodo.kommune.no
mailto:Skivik.barnehage@bodo.kommune.no
mailto:Skivik.barnehage@bodo.kommune.no
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Trafikksikker barnehage 
Skivik barnehage er godkjent som trafikksikker barnehage og har egen 
trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse er integrert i 
barnehagens arbeid. Vi jobber aktivt med dette sammen med barna, 
både i og utenfor barnehagens område. 
Dette gjør vi når vi forbereder turer utenfor barnehagens område, og 
mens vi er på tur. Vi snakker om trafikk, viktigheten av å bruke refleks, vi ser på skilt, lærer 
oss hvor vi skal gå, og hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Vi bruker selvsagt 
refleksvester, både store og små. 
Barnehagen informerer om trafikksikkerhet på foreldremøter. Foreldrene skal minnes på 
viktigheten av å være gode rollemodeller for barna, og vi informerer til nye foreldre om 
parkeringsbestemmelsene i barnehagen. 
 
 

Helsefremmende barnehager 
Skivik barnehage er godkjent som en helsefremmende 
barnehage. God helse er viktig for barns utvikling og evne til 
mestring og barnehagen er en viktig arena for god 
helseutvikling. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs 
barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og 
gjeldende forskrifter for barnehagen. Barnehagen er 
godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skole. Helsefremmende barnehage skal bidra til god 
helse, trivsel og gode holdninger hos barn og personale. 
Dere kan lese mer om de anbefalte kriteriene her. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.nfk.no/_f/p34/i6db3b8b2-9a35-4b48-ab94-1978779e5120/barnehageplakaten.pdf
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Satsningsområde- Realfag 
I Bodø kommune har noen skoler, med nærliggende barnehager, vært tatt ut til deltakelse i 
et realfagsprosjekt. Prosjektet- som skal være med på å løfte realfag i barnehager og skoler, 
er en del av regjeringens realfagsstrategi for å øke barn og unges kompetanse i realfag. 
Løpsmark skole og Skivik barnehage har vært en del av dette realfagsprosjekt siden 2016. 
Nå er prosjektet avsluttet, men Skivik barnehage velger å ha realfag som satsningsområde 
også videre fremover. De erfaringene og kunnskapene vi har fått gjennom dette prosjektet 
tar vi med oss og utvikler videre fremover.  

I Skivik barnehage har vi fokus på lek og omsorg, samtidig som vi tar på oss 
«realfagsbriller» i det vi gjør. Vi legger vekt på førmatematisk forståelse. Det vil si å la 
ungene møte realfag i hverdagssituasjoner. Verden er full av matematikk og det kan være å 
telle antall druer til fruktmåltidet, å dekke på fat og kopper til alle, eller å hoppe paradis ute. 
Det handler om å sette ord på det ungene observerer. Vi er bevisste på å bruke begreper 
som beskriver mengde, avstand, størrelse, form eller vekt.  

Vi bruker også digitale verktøy i barnehagen, sammen med barna. Vi jobber med 
programmering, og bruk av Ipad for å lære barna å bruke digitale verktøy på en god måte i 
læringssituasjoner. Eksempler på bruk av ipad sammen med barna er å lage e-bok sammen, 
ta bilder for å lage rimkort, og lage film 

Hvordan skal vi jobbe med hovedfokus: 
Realfag i barnehagen skal ikke overskygge andre viktige tema vi jobber med, men skal 
implementeres i det daglige arbeidet. Vi skal ha fokus på undring og forundring i de 
hverdagslige situasjonene som oppstår i barnehagen. 
Når et barn knekker en pinne får hun dobbelt så mange. Når vi perler kan vi lage mønster. 

Når vi skjærer opp et eple deler vi i to eller fire. I slike hverdagsaktiviteter gjør vi oss selv, og 

barna, oppmerksom på begreper som har med realfag å gjøre.  I Skivik barnehage opplever 

barna at voksne undrer seg i små og større situasjoner. På den måten skal barna i Skivik 

barnehage bli gode på å undre seg alene og sammen med andre. 
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Barnehagens innhold og oppgaver 
Barnehagen er den første delen av barnas utdanningsløp og barnehagens innhold er 

mangfoldig og variert og utarbeidet i tråd med Rammeplanens 7 fagområder: 

• Kommunikasjon, språk og tekst. 

• Kropp, bevegelse, mat og helse. 

• Kunst, kultur og kreativitet. 

• Natur, miljø og teknologi. 

• Antall, rom og form. 

• Etikk, religion og filosofi.  
• Nærmiljø og samfunn. 

 

Felles visjon for de kommunale barnehagene er «En god start gjør barnet trygt, glad og 

smart». Denne setter fokus på barnet og at barndommen har en egen verdi og at 

barnehagen skal ha en helthetlig tilnærming til barns utvikling. For oss innebærer denne 

visjonen alt vi gjør i det daglige arbeidet vårt med barna i barnehagen. 

I tillegg til dette skal barnehagen fremme: 
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Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til 
at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Jmf. Barnehageloven 
§3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr. 1.  
Gjennom hverdagsaktivitetene i barnehagen legger vi til rette for at barna skal komme med 
innspill og ønsker. De får muligheten til å ta valg som de må lære å stå inne for. De får 
dermed erfare både mestringsfølelse, glede og trivsel men også skuffelse og motgang, alt 
som en naturlig del av livet. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnet få 
mulighet til å utvikle evne til kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og 
handlingskompetanse. På den måten kan barna bidra til endring. De ansatte veileder og 
støtter barna ut fra alder og forutsetninger. 
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Tema for året. 
I Skivik barnehage har vi tradisjon for å feire karneval i sammenheng med barnehagens 
årlige tema.  
Barnehageåret 2019/2020 har vi valgt å jobbe med Pippi Langstrømpe, av Astrid Lindgren.  
Pippi Langstrømpe er en karakter som på mange måter skiller seg ut fra mange av de 
typiske stereotypene som er barns forbilder i dag, som prinsesser, og superhelter for å 
nevne noen.  
Pippi er en sterk karakter som står støtt i seg selv, på godt og på vondt og her er det mye å 
hente som er relevant for å styrke barns karakterdannelse og det å ha troen på seg selv.  
I Pippis verden er alt mulig, og vi gleder oss til å se hvilke eventyr vi skal ut på sammen.  
I forbindelse med årets tema lager barna i barnehagen alt av kostymer selv, og karnevalet 
blir en stor fest med Pippi Langstrømpe som tema.  
Vi syns det er viktig å bidra til mindre kjøpepress, og et mer miljøvennlig karneval som barna 
har jobbet med over tid.  
 

 

Hverdagsaktiviteter 
De fleste dager i livet er hverdager og det meste vi gjør i barnehagen er hverdagsaktiviteter. 
Det er derfor viktig at barnehagen har fokus på det enkelte barn og på barnegruppa sin 
sammensetting. I barnehagen skal barna finne gode venner innenfor trygge rammer og blant 
voksne som deltar og legger til rette.  
Når barnehagen åpner klokken sju skal barna bli møtt av en voksen og når barnet blir hentet 
om ettermiddagen skal en voksen kunne fortelle litt om det som har skjedd i løpet av dagen.  
Alt det vi gjør er tilpasset barnets alder og utvikling. De små barna kan ha turdag på 
lekeplassen mens de store går på tur til Linken.  
Hverdagsaktivitetene i barnehagen er lek i små eller større grupper. Det er 
formingsaktiviteter, spill, musikk og bevegelse. Det er lesestunder og det er stell.  
Samlingsstunden er en arena for alle å møtes for å gjøre noe sammen. Her ser vi hverandre 
og her gjør vi ting sammen.  
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I Skivik legger vi stor vekt på hyggelige måltider både hos de minste og blant de største. Vi 
lærer bordskikk, tar hensyn til hverandre, venter på tur og sender pålegg til hverandre. 
Hverdagsaktiviteter er og å vaske hender etter toalettbesøk og før mat. Rydding av leker og 
klær, å hjelpe til å dekke bord, samt sette sine egne kopper på mattralla etter måltidet.  
I garderoben skal vi hver dag og gi barna den hjelpen de trenger for en dag og kunne kle på 
seg selv.  
Alle disse hverdagsaktivitetene skal barna gjøre sammen med trygge voksne som er 
kompetent og som tilrettelegger etter hvert enkelt barn sin forutsetning og alder.  
 

 

Kosthold 
I Skivik legger vi stor vekt på måltidene.  
For de barna som spiser frokost i barnehagen gjøres det en 
hyggelig stund med fellesskap og personalet til stede. Det 
tilberedes og serveres to fullverdige måltider i barnehagen i 
løpet av dagen, lunsj og fruktmåltid med brødmat.  
Lunsjen er hovedmåltidet og et samlingspunkt for store og 
små. Vi dekker bord og setter pålegg fram. Maten er sunn med 
brød, tradisjonelt pålegg uten for mye sukker og fett. Vann og 
melk som drikke. Vann tilbys ellers som tørstedrikke. 
Vi vet at vi ved gode rutiner og vektlegging av bordskikk, der vi 
tar hensyn til hverandre og har et godt sosialt samspill, lærer 
barna gode spisevaner og lar dem tidlig finne sammenhengen 
mellom kropp, bevegelse, mat og helse.  

Progresjon 
Barna i barnehagen skal ha mulighet til progresjon og utvikling. 
Derfor legger hver avdelig planer som ivaretar hvert enkelt barns utvikling. Fortløpende og 
gjennom hele året skal det planlegges og evalueres slik at hvert enkelt barn blir sett og får 
tilrettelagt etter sine behov. 
 
Planene tar utgangspunkt i en utarbeidet progresjonsplan som dere finner vedlagt. 
 
Planleggingen i Skivik barnehage foregår samlet i barnehagen og avdelingsvis. Mål, planer 
og evaluering må skje i samarbeid og på tvers av avdelingene, slik at vi har en felles 
forståelse av det vi gjør, og at vi er bevisst fagområdene på alle avdelingene. 
Vi har 4 planleggingsgrupper som er sammensatt av personal fra forskjellige avdelinger, og 
som har fått ansvar for sitt kvartal av året. Disse gruppene planlegger, sender ut planene til 
resten av huset, og evaluerer skriftlig når aktivitetet er gjort. Planlegging og evaluering bidrar 
til kontinuitet og progresjon for enkeltbarnet. 
 

Stjerneklubben. 

I Skivik barnehage har skolestarterne eget førskoleopplegg. De treffes en gang i uken på 
Stjerneklubben. 
 
«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper 
og ferdigheter som kan gi dem ett godt grunnlag og motivasjon til å begynne på skolen. 
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 
skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.»  
Rammeplanen 2017, s. 24 
 
Dere kan lese mer om innholdet på Stjerneklubben i vedlagt dokument. 
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Dokumentasjon 
Vi dokumenterer, vurderer og evaluerer arbeidet vårt på flere måter.  

• Årsplan. 
• Månedsplan. 
• Ukeplan. 
• Månedsbrev fra hver avdeling. 
• Hjemmeside 
• Facebookside som viser glimt fra hverdagen vår. 

 

Samarbeid med andre instanser.  
I vårt arbeid i barnehagen skal vi hele tiden følge med barns 
utvikling. 
Barnehage og foreldre må ha en felles forståelse for 
hverandres rolle i saker der barnehagen skal og må 
samarbeide med andre instanser. Barnehagen har plikt til å 
samarbeide med skole, helsestasjon, Pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP), og 
barnevern (BV). Barnehagen har også et nært samarbeid med 
kommunens lavterskelteam. 

Overganger  

Overgang hjem - barnehage. 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for en trygg og god start i 
barnehagen. Barnehagen sørger for gode informasjonsrutiner helt fra barnet har fått plass i 
barnehagen. Vi inviterer til en besøksdag på forsommeren der barnet kan ta med seg en 
forelder å få et første møte med barnehagen. Vi har oppstartssamtale med foreldre i forkant 
av oppstart der foreldre forteller om barnet og barnehagen sier noe om rutiner, rettigheter og 
forventninger. Det sendes også ut brev med litt praktisk informasjon på forhånd fra 
barnehagen. Vi har fokus på en rolig oppstart og tar alltid dette i barnets tempo. Man blir 
enige om veien videre den første dagen, i samråd med dere foreldre. Det vil alltid variere 
hvor lang tid et barn bruker før det slipper den trygge voksen fra hjemmet. Da er det 
barnehagen sin oppgave, i samarbeid med hjemme, å legge til rette for at barn og foreldre 
skal være trygg på at dette er en god plass for barnet å være. Vi legger opp til god 
kommunikasjon med dere, og bruker telefon, sms og bilder for å dokumentere til dere 
hvordan det går med barnet.  
 

Overgang innad i barnehagen. 
I løpet av tiden i barnehagen må som regel alle barn bytte avdeling en gang. Det kan være 
på grunn av alder, sammensetting eller plass på huset. Når barna skal bytte avdeling, 
forbereder vi de så godt vi kan ved å snakke tidlig om forandringen til barnet. Vi går på 
besøk til den nye avdelingen, snakker med de andre barna, ser på inngang, toaletter og 
andre aktuelle rom for å trygge og forberede barnet på forandringen som vil skje. De 
pedagogiske lederne har et møte der de overleverer generell informasjon om barnet. De 
første dagene legger vi opp til at det skal være rolig på avdelinga, slik at vi deler opp i små 
grupper slik at barna får knyttet vennskap og relasjoner til hverandre.  
Vi har også rutine for overføringer mellom barnehager. Da har vi en samtale med foreldre 
der vi fyller ut et overgangsskjema med informasjon om barnet. Til-barnehagen får også, 
med foreldrenes godkjenning, oversendt TRAS- skjema.  
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Overgang barnehage - skole. 
Barnehagen og skolen skal i samarbeid legge til rette for en god overgang fra barnehagen til 
første trinn. Foreldrene er alltid en del av dette samarbeidet og barnehagen inviterer til en 
foreldresamtale der man i samarbeid med barn og foreldre, fyller ut et skjema som forteller 
noe om barnets forventninger til skolen og som sier noe om hvem skolen skal møte. Det skal 
være fokus på hva barnet mestrer og kan, og på hva det kan trenge særskilt støtte til. Vi har 
nært samarbeid med Løpsmark skole, da vi sender flest barn dit og har rutine for et møte 
med skolen på våren der vi snakker om barna som skal starte samt overleverer 
samtaleskjema og TRAS-skjema (språkkartleggingsskjema). Skolen arrangerer en 
besøksdag på våren, og barnehagen besøker de skolene barna skal begynne der det er 
mulighet for det. Vi ser på inngangen, skolegården og lekeapparatene slik at barna har 
førstehåndserfaring med hva de skal møte. 
 

 

Årets rytme og tradisjoner 
August 12., 13. og 14.08: 

Planleggingsdager, barnehagen 
stengt 
Tilvenning. 
24.08: Barnehagens bursdag 
Vi bruker måneden til å bli kjent med 
hverandre. 

Februar Foreldresamtaler 
06.02: Samefolkets dag. 
Karneval. 
Solfest 
3. klassestudent tilbake uke 7-9 
 

September Tilvenning 
Oppstart Stjerneklubb 
10.-12.09: Lavvodager 2015 barna 
Brannvernuke m/brannøvelse 
17.09: Foreldremøte 
SU-møte 
3. klassestudent fra Nord Universitet 
uke 39-40 

Mars Barnehagedagen  
1.klassestudenter tilbake uke 10-13 
2.klassestudent tilbake uke 13-14 
Påskeforberedelser 

Oktober 24.10: FN-dag med foreldrekaffe 
Bamsefest 25.oktober 
1.klassestudenter fra Nord 
Universitet uke 42-44 

April Påskeforberedelser  
Påskemarkering for foreldre og barn 
14.04: Planleggingsdag, 
barnehagen stengt. 
Foreldremøte 
Frist for å melde sommerferie  
Su-møte 

November 22.11: Planleggingsdag, barnehagen 
stengt. 
Vernerunde 
2. klassestudenter fra Nord 
Universitet uke 44-48 

Mai 06.05: Dugnad sammen med 
foreldrene. 
17.mai forberedelser 
17.mai 
Overgangssamtaler for 
skolestarterne og 2017 barn på 
Mjelle/Sirilund 
«Blikjentmåned» på storavdeling for 
2017 barna på Mjelle og Sirilund 
Lavvodager 

Desember Adventsstunder 
10.12: Nissefest 
Julebord for barna desember 
13.12: Lucia. Foreldre til 
Stjerneklubb inviteres.  
3.klassestudent tilbake uke 49-50 

Juni Besøksdag for nye barn 
Oppstartsamtaler for nye barn 
Togtur til Fauske for Stjerneklubben. 
Sommerfest med avslutning for 
Stjerneklubben, foreldre inviteres. 
Ferieavvikling 

Januar Foreldresamtaler 
Vinteraktiviteter 
2.klassestudenter tilbake uke 5-6 

Juli Sommerbarnehage  
Ferieavvikling 
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Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning 
” Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- 
og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. 

Barnehageloven § 1: 
 
Barnehagen ønsker at foreldrene skal føle at barnehagen er et godt sted å 
komme til. Samarbeid om barnas hverdagsliv og oppdragelse krever at 
barnehagen legger til rette og at foreldrene deltar aktivt i det daglige møtet 
ved levering og henting, ulike typer møter og arrangementer, utveksling av 
informasjon og tilbakemeldinger om barnehagens virksomhet. I tillegg 
deltar foreldrene årlig på foreldreundersøkelsen fra Udir og resultatene fra 
denne undersøkelsen evalueres og tiltak igangsettes dersom det er noe foreldrene ikke er 
fornøyde med. På samme måte tar vi til oss det som er positivt og jobber for å opprettholde 
det og bli bedre. 
De ulike arenaene for samarbeid og medvirkning er: 

• Foreldreråd 
• Samarbeidsutvalg  
• Foreldresamtaler  
• Foreldrearrangement 
• Samarbeidsmøter mellom barnehage, foreldre og andre samarbeidspartnere der 

barnet får spesiell oppfølging. 

Samarbeidsutvalg og foreldreråd 
” For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø.  

Barnehageloven, §4 
 
Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldregruppen og to representanter fra 
personalgruppen. Foreldrerepresentantene blir valgt av foreldrerådet og 
personalrepresentantene velges av personalet. Styrer har møteplikt som representant for 
eier og fungerer som utvalgets sekretær. 
 
Samarbeidsutvalget for barnehageåret 2019-2020 består av: 
 

Funksjon Navn Avdeling E-post Telefon Periode 

Leder Ann Kristin Pedersen Steigtind Ann.kristin.pedersen@bodo.kommune.no  94255320 2018-2020 

Medlem Malin Sørensen Sirilund Mmmalin87@hotmail.com  97881650 2019-2021 

Vara Kjersti Djupvik Misten kjerstifd@hotmail.com 40226970 2019-2021 

Medlem Lill-Mari Wenberg Misten lill.mari.wenberg@bodo.kommune.no  41639648 2018-2020 

Vara Maria B. Løkås Mjelle Maria.Bjornsdatter.Lokas@bodo.kommune.no  98073877 2019-2021 

Medlem Cathrine B. Hanssen Steigtind Cathrine.broum.olsen@bodo.kommune.no  90743604 2018-2020 

Vara Solrun M. Pedersen Myklebo Solrun.myrvang.pedersen@bodo.kommune.no 97032906 2018-2020 

Sekretær Marita B. Pettersen Styrer Marita.beathe.pettersen@bodo.kommune.no  41297129  

mailto:Ann.kristin.pedersen@bodo.kommune.no
mailto:Mmmalin87@hotmail.com
mailto:kjerstifd@hotmail.com
mailto:lill.mari.wenberg@bodo.kommune.no
mailto:Maria.Bjornsdatter.Lokas@bodo.kommune.no
mailto:Cathrine.broum.olsen@bodo.kommune.no
mailto:Marita.beathe.pettersen@bodo.kommune.no
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Diverse 

Ferie 

«Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året, hvorav minimum 2 uker sammenhengende 

som hovedferie. Avvikling av hovedferien skal varsles tidligst mulig og senest 8 uker på 

forhånd. Annen ferie i løpet av året skal meldes minimum ei uke på forhånd»  

Kommunale vedtekter §11  

Sykdom 

Det kan være vanskelig å vurdere om et barn er friskt nok til å gå i barnehagen. Som en 

generell regel kan vi si at hvis barnet ikke kan følge dagsplanen skal det ikke gå i 

barnehagen. Ved omgangssyke er det spesielt viktig at barnet ikke kommer for tidlig i 

barnehagen. Derfor skal barnet være hjemme 48 timer etter siste symptom. 

Oppsigelse 
Barnehagens oppsigelsestid er 2 måneder. Barn som skal begynne på skolen trenger ikke si 

opp plassen sin, med mindre de skal slutte før barnehageåret er omme. Ønsker du å si opp 

barnehageplassen gjøres det på Min side med id-porten. 

Praksisbarnehage 
Skivik barnehage er en praksisbarnehage. Det innebærer at vi tar imot studenter fra 

barnehagelærerutdannelsen ved Nord Universitet. Studenter under utdanning bidrar blant 

annet til å rette et kritisk blikk på den daglige praksisen i vår barnehage. Studentene er 

innom ulike fagområder som språk, lekens betydning, foreldresamarbeid, kropp og helse. Å 

ha studenter i barnehagen er også en god måte å få innblikk i den nyeste forskningen og 

teorier på et fagfelt som stadig er i utvikling og endring.  

 

Aktuelle lenker 
 Lov om barnehager (2005) 

 Rammeplan for barnehagen (2017) 

 

 
 

 

https://bodo.kommune.no/vedtekter-for-barnehagene/category1201.html#faq-article_1
https://bodo.ist-asp.com/NO01804-pub/login.htm
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

