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LEDIGE BARNEHAGEPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER 
 
 
Vi har mange skolestartere i de kommunale barnehagene i år og det gjør at det er mange 
plasser ledig fra høsten. Får dere spørsmål om barnehageplass, får dere formidle at det 
er ledig. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Viser til siste foreldrepost om 
informasjoner rundt søknad. 
 
 
VIKTIGE DATOER... 
 
07. mars: Hundekjøring på Tågvollan for 6-åringene. Det blir satt opp minibuss.    
08. mars: Åpent foreldremøte i kulturhuset kl. 19-21 med fokus på foreldrerollen 2017. 
                Dette er et møte der humor og alvor møtes. Nuria Moe har en fantastisk evne       
                til å formidle.   
14. mars: Barnehagedagen- tema Barnehagens arbeid med lek og lekens betydning for 
               barns vennskap. Slagordet er: «Vi vil leke» 
28. mars: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt! 
03.april: Muligens blir det skidag denne dagen sammen med Høgmo barnehage, mer info  
               kommer. 
03.april: Foreldremøte i barnehagen kl. 19-21. Sett av kvelden!! 
              Vi tar opp tråden fra storforeldremøte m.m. 
 
BARNEHAGEDAGEN 
  
Barnehagedagen er 14. mars med slagordet «Vi vil leke».  
Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) 
som står bak markeringen. Formålet med Barnehagedagen er å synliggjøre noe av det 
barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Fortsatt er det mange, både politikere 
og andre, som ikke har god nok kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i 
barnehagene. 
I Pikhaugen barnehage har vi enda ikke bestemt hvordan vi vil markere dagen, men vi 
kommer til å delta. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PÅSKEFERIEN  2017 
 
 
Barnehagen er stengt Skjærtorsdag 13.april, Langfredag 14.april og 2. påskedag 
17.april.  
Onsdag den 12. april stenger barnehagen kl.12.00.  
Mandag og tirsdag, 10.og 11. april, er barnehagen åpen som vanlig, men vi ønsker en 
oversikt over når barna kommer slik at vi kan planlegge barnehagedriften og 
personalets fridager.   
 
 
Svarslipp for påskeferie må leveres barnehagen senest 
mandag20.mars. 
 
 
 
 
Barnets /barnas navn 
 
 
........................................................................................................................ 
 
 
Dato Kommer Har fri (x) 
Mandag     10. april Fra kl.             til kl.  
Tirsdag     11.april Fra kl.             til kl.  
Onsdag     12. april Fra kl.             til kl.12.00  
 
 
 
Foresatte:......................................................................................... 
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