ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR STUDENTONGAN BARNEHAGE
Barnehageåret
Barnehageåret starter onsdag i uka før studieåret, og begynner med planlegging for personalet i tre
dager. De andre to planleggingsdagene legges til 2. nyttårsdag og 1. arbeidsdag etter påske.
Åpningstider
Åpningstid er fra 07.00 – 16.30. Dersom barnehage dagen starter kl 07.00, må barnet være hentet
kl. 16.00. Dette for at barnet ikke skal ha lengre oppholdstid i barnehagen enn maks 9 timer. For barn
som starter dagen senere, må de være hentet innen kl 16.20. Dette fordi personalet må bruke
resterende tid til å rydde og lukke. Hentes barnet etter kl 16.30 kan foreldrene pålegges å betale
kr. 300.-. for på begynt time. Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften, og har redusert
åpningstid i romjulen. Barnehagen stenger kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag.
På eksamensdag kan barnehagen ha utvidet åpningstid fram til kl 17.30, dette må meldes en måned
i forkant. Det tilpassede tilbudet vil da være fra kl 08.30 – kl 17.30.
Syke barn eller annet fravær
Når barnet er sykt eller har annet fravær, plikter foreldrene å gi beskjed til barnehagen samme
morgen.
Foreldremøter avholdes minst to ganger i løpet av året. Personalet skal være tilstede på disse
møtene. Det innkalles to ganger pr. år til kontaktmøter med foreldre eller foresatte.
Årsplan
For hvert nytt barnehageår skal det utarbeides årsplan for barnehagen. Årsplanen skal bygge
på Lov om barnehager, rammeplan og Studentsamskipnaden i Bodøs målsettinger.
Barnas helse
Er det smittsomme sykdommer i hjemmet, plikter de foresatte å melde fra til barnehagen.
Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen.
Forsikring
Barna er forsikret gjennom Studentinords forsikring. Denne forsikringen gjelder til og fra barnehagen,
i barnehagen – med de aktiviteter som barnehagen er ansvarlig for.
Erstatning av eiendeler
Barnehagen kan ikke ta ansvar for leker, sportsutstyr eller klær som blir borte fra barnehagen.

