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BARNEHAGERUTE 2022/2023 

 

Månad Dagar å merke seg Merknadar 

August Måndag 1. august er første 

barnehagedag for dei som har 

meldt seg på tilbodet om 

barnehage siste veka i 

fellesferien 

Gjeld kommunale barnehagar. Barn som skal 

byrje på skulen får ikkje dette tilbodet. 

August Måndag 8. august held 

barnehagane stengt 

Felles studiedag 

August Tysdag 9. august er første 

ordinære barnehagedag etter 

fellesferien 

 

September Det er lagt opp til ein fleksibel 

studiedag i samband med 

regional kompetanseutvikling 

(ReKomp) 

Dato for studiedag blir kunngjort straks det blir 

klarlagt. Datoen kan variere frå barnehage til 

barnehage, avhengig av kva tema barnehagen 

fordjupar seg i. Fortrinnsvis i løpet av september. 

Oktober Skulane har haustferie i veke 

41, 10.-14. oktober 

Barnehagane held ope i haustferien 

November Onsdag 9. november held 

barnehagane stengt 

Felles studiedag 

Desember Fredag 23. desember er siste 

barnehagedag før jul 

Barnehagane held stengt i romjula 

Januar Måndag 2. januar er første 

barnehagedag etter nyttår 

 

Februar Skulane har vinterferie veke 8, 

20.-24. februar 

Barnehagane held ope i vinterferien 

Mars Torsdag 23. mars held 

barnehagane stengt  

Felles studiedag 

April Påskeferie veke 14,             

3.-10. april 

Barnehagane held stengt i påskeveka. Første dag 

etter påske er tysdag 11. april 

Mai 1.mai: Offentleg fridag 

17.mai: Grunnlovsdag  

18.mai: Kristi himmelfartsdag  

19. mai: Studiedag 

29.mai: 2.pinsedag 

Barnehagane held stengt på dei fire offentlege 

høgtids- og heilagdagane i mai. 

Felles studiedag 19.mai 

Juli Fredag 7. juli er siste 

ordinære barnehagedag før 

fellesferien 
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Juli Fredag 14. juli er siste dag for 

dei som har meldt seg på 

tilbodet om barnehage første 

veka i fellesferien 

Gjeld kommunale barnehagar 

Fellesferie 10. juli – 6. august er 

fellesferie i Sykkylven 

Veke 28, 29, 30 og 31 

August Måndag 31. juli er første dag 

for dei som har meldt seg på 

tilbodet om barnehage siste 

veka i fellesferien 

Gjeld kommunale barnehagar. Barn som skal 

byrje på skulen får ikkje dette tilbodet. 

August Måndag 7. august held 

barnehagane stengt 

Felles studiedag 

August Tysdag 8. august er første 

ordinære barnehagedag etter 

fellesferien 

 

 

Den enkelte barnehage/samarbeidsutval kan gjere endringar i barnehageruta i samsvar med 

delegeringsreglane for samarbeidsutval. Den fleksible studiedagen (truleg i september) blir 

gjennomført i samarbeid med Høgskulen i Volda, og dato blir kunngjort straks det blir klart. 

 
 


