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Ferieavvikling for barn i Bisjord FUS barnehage.  
 

Et barnehageår starter 1. august og avsluttes året etter, 31. juli.  

 

Innenfor denne perioden skal hvert barn avvikle 4 ukers ferie, hvorav 3 uker skal være 

sammenhengende. Siste uka kan tas ut som 5 dager sammenhengende, eller de kan tas ut 

som enkeltdager gjennom hele perioden. Barnehagen har åpent hele året, foruten julaften og 

nyttårsaften som vi alltid holder stengt. I tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager i løpet 

av et barnehageår. Disse dagene kommer i tillegg til barnets 4 uker ferie.  

 

Vi ber foreldre/foresatte om å legge inn i vårt elektroniske system for registrering (MyKid), om 

barn har ferie eller om de kommer i barnehagen gjennom hele året, og i følgende perioder, 

ønsker vi at dette er registrert: 

• Innen 1. desember for romjulsdager 

• Innen 3 uker før påskeferie (onsdag i påskeuke stenger vi kl 12) 

• Innen 15. april hvert år for sommer-månedene 
o Mange foreldre har ikke fått bekreftet egen ferie med arbeidsgiver, og må da legge inn tidspkt i 

MyKid for ønsket ferie, samt gi undertegnede beskjed om at det ikke er endelig, eller gjøre 

avtale om justering ved behov.  

 

Er barnet sykt og hjemme i fra barnehagen, regnes dette ikke som en feriedag. Vi registrerer 

i barnehagen, når barn er til stede og ikke. Gi klar beskjed om barnet har fri, eller om det er 

hjemme med sykdom.  

 

 

Juli måned er betalingsfri, og derav 4 ukers ferie.  

 

De aller fleste velger å ta ut ferien i sommerukene, og det sendes ut påmeldinger til 

sommeren med frist 15. april, hvert år. Dette fordi vi skal klare å legge en god bemanning til 

sommerukene, og for at personalet får sin ferie forespeilet jmf arb.miljølov pr 1. mai.  

 

Vi ber også om at ca kl.slett for levering og henting registreres i MyKid, for å bemanne 

hensiktsmessig. 

 

Monica Johnsen 

Daglig leder 


