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Litt om barnehagen      
Båsmo barnehage ble åpnet for første gang i 1982. Barnehagen eies og drives 

av Rana Kommune. Barnehagen ble totalrenovert, og utbygd i 2006-2007. 

Barnehagen har et uteområde med mye natur, som gir mulighet til å bruke 

kroppen. Vi har også vår egen Trollskog i Båsmolia, og Indianerskog, vi er mye 

på tur i fjæra, og vi bruker skoleskogen hyppig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelingene 
Barnehagen er organisert i to avdelinger. Stor og Lille. 

I øvreetasjen i barnehagen, har de største barna sine lokaler. Mens de minste 

er i underetasjen.  

Barna i barnehagen er inndelt i grupper etter alder.  

De aller fleste barna i Båsmo barnehage kommer fra Båsmo. 

 

Mat 
Barnehagen serverer mat til barna hver dag. Alle barna får tilbud om tre 

måltider. Vi dekker opp til frokost fra kl.07.30, frokosten ryddes bort til kl. 

08.30. Etterfulgt av lunch ca.10.30 på lille, og ca. 11.00 på stor, samt 

fruktstund, med frukt og grovt knekkebrød ca. 13.30.  

 



 

Mellom måltidene brukes primært vann som tørste-drikke. 

 

Barnehagen følger helsedirektoratets retningslinjer for mat i barnehagen.  

Ønsker du lese mer om dette følg denne lenken: 

 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-

barnehagen 

 

 

 

 

Bursdager 
Bursdager feirer vi i fruktstunda på selve dagen, ved å gjøre stas på 

bursdagsbarnet, barnehagen lager og serverer deilig fruktfat. 

 

Klær. 
Noen ganger hender det at barnas klær og utstyr blir borte eller ødelagt. Vi 

gjør det vi kan for at dette ikke skal skje, og prøver stadig å forbedre våre 

systemer for å holde kontroll. 

Skal vi lykkes trenger vi hjelp fra dere.  

• Klær og utstyr merkes før de tas med i barnehagen. 

• Ta alle klærne hjem hver fredag, for å sjekke ut, vaske, sortere. 

• Ikke ta med mer klær enn det barnet trenger. 

• Ikke kle barnet i klær dere er redde for. Vi maler, er på turer, brenner 

bål, klatrer trær osv.  

Barna trenger ”arbeidsklær” i barnehagen. 

 

Soving 
De fleste barna på lille og noen få på stor har behov for å sove om dagen. 

Barna på lille sover ute hele året under taket utenfor avdelinga, i vogn. Alle på 

lille har med egen vogn og det barnet trenger av sengetøy, ut fra årstid. Alle 

vognene skal av sikkerhetsårsaker være utstyrt med seler og myggnetting, 

husk å merke disse. 

På storavdelinga sover/hviler de barna som trenger det på madrasser inne 

eller i vogn ved behov. 

 

Medisiner 
Dersom barnet har behov for medisiner for en kortere eller lengre periode, 

ønsker vi som barnehage at medisiner som kan gis hjemme, blir gitt hjemme.  



 

Er det slik at barnet også trenger medisiner i løpet av barnehagetiden, følger 

barnehagen rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og 

skolefritidsordning. 

 

Ønsker du lese mer om dette følg denne lenken: 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rutiner-for-

legemiddelhandtering-i-barne/id674127/ 

 

Åpningstider 
Barnehagen åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. 

Julaften og nyttårsaften har barnehagen stengt.  

Onsdag før skjærtorsdag har barnehagen åpent fra kl. 08.00 til kl. 12.00. 

 

Planleggingsdager for barnehageåret 2021-2022 
De kommunale barnehagene i Rana avvikler sine  

planleggingsdager barnehageåret 2021-2022 på følgende datoer: 

 

▪ Torsdag og fredag 19. og 20. august 2021 

▪ Fredag 19. november 2021 

▪ Mandag 3. januar 2022 

▪ Tirsdag 19. april 2022 

 

Ved avvikling av planleggingsdagene holdes barnehagene stengt. 

Barnehagene holder ellers åpent alle hverdager hele året. 

 

Reduserte plasser 
De fleste barna i barnehagen har full plass, de er her hver dag. Mens noen få 

har fri en eller flere dager i uka. 

Har dere behov for å endre plasstørrelsen, ta kontakt med styrer, eller søk i 

Visma flyt barnehage. 
 

Ferie 
Alle barna må avvikle minimum 3 uker sammenhengende ferie i løpet av skolens  

sommerferie.  

Jfr. Vedtektene for kommunale barnehager i rana. 

https://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/barnehage/om_barnehagen

e/Sider/Vedtekter-for-kommunale-barnehager.aspx 

  

 
 



 

Betalingssatser. 
Følgende satser er gjeldende fra 01.januar 2021 
                              

  

 Oppholdstid per 

uke 

  

1 barn per 

mnd. 

Søsken-

moderasjon 

Barn 2 (30 %) 

Søsken-

moderasjon 

Barn 3, 4, 5 

(50 %) 

  

Kost per 

barn 

1 dag 

per uke: 

kr 1 490 kr 1 043 kr 745 kr 180 

2 dag 

per uke: 

kr 1 974 kr 1 382 kr 987 kr 240 

3 dag 

per uke: 

kr 2 459 kr 1 721 kr 1 229 kr 297 

4 dag 

per uke: 

kr 3 105 kr 2 173 kr 1 552 kr 375 

5 dag 

per uke: 

kr 3 230 kr 2 261 kr 1 615 kr 390 

 

 

Styringsdokumenter/Planer 
Båsmo barnehage er en kommunal barnehage. Vi styres av sentrale lover og 

regelverk, og kommunale vedtak og retningslinjer.  

Ut over dette lager barnehagen egne planer for vår drift. 

 

Rammeplanen er den mest omfattende av disse planene. Den er vedtatt av 

stortinget. Rammeplanen sier noe om barnehagens mål og innhold, og om hva 

barna skal lære i barnehagen. 

 

Årsplanverket vårt består av Årsplanen vår, Nettsidene og Ukeslutten fra 

avdelingene. 
 

Samarbeid med foreldre 
De aller viktigste personene i barnas liv er mor og far. Vi i barnehagen kan på 

ingen måte erstatte dere foreldre, men i nært samarbeid kan vi gi barna en 

god og trygg hverdag i barnehagen. Det vi vet er at det er svært viktig for 

barnet at samarbeidet mellom dere og oss fungerer godt. Vi tror at forholdet 

mellom dere og oss påvirker barnet i stor grad, er vi skeptiske eller 

misfornøyde med hverandre merker barnet det, og vårt forhold kan påvirke 

barnets glede og trivsel.  



 

100% fornøyde foreldre er vårt mål. Vi ønsker at dere skal oppleve oss som 

fleksible og imøtekommende. Det kan være at vi er uenige og har 

begrensninger, men vi skal lytte til dere og strekke oss så langt det er mulig.  

Vi mener også at det som er en god løsning for en, er ikke alltid bra for en 

annen. Derfor vil ikke vi sette grenser i for eksempel foreldremøter, for hva 

alle ungene skal gjøre eller ha lov til. Vi ønsker å gå for individuelle løsninger 

som er tilpasset den enkelte. 

 

Samarbeidsformer 
For å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage har vi ulike tiltak 

og systemer. 

Foreldresamtaler, er en samtale mellom en på barnets avdeling og du/dere. 

Samtalen er om din/deres barn. Vi ber om en slik samtale en til to ganger i 

året, men ønsker du en slik samtale kan du be om det når du vil. 

Foreldremøter har vi avdelings -/ gruppe – vis 1 – 2 ganger i året. Tema for 

disse kan være planer, samarbeid, hva vi arbeider med nå m.m. 

Foreldrehenvendelser er et system vi bruker, her noterer vi ned alle 

henvendelser som behov, ønsker, klager og så videre fra dere. Dette systemet 

skal sikre at det blir gjort noe med henvendelsen og at dere får raskt svar på 

hvordan vi håndterer henvendelsen. 

Foreldreundersøkelse er en årlig spørreundersøkelse som dere skal svare på.  

Her ser vi på hva dere er fornøyde med og hva dere ikke er fornøyde med.  

 

I tillegg til disse har vi alle møtene ved bringing og henting. Her er det rom for 

informasjon og samtale. 

 

Barnehagen har også et samarbeidsutvalg, som består av to representanter 

fra foreldrene, disse velges hver høst i foreldremøter, to representanter fra 

personalet og en politisk representant. Dette utvalget har møter en gang i 

året, og tar opp saker som angår barnehagen. 
 

Ansatte i barnehagen 
Barnehagen har en grunnbemanning på 15 ansatte pluss styrer. I tillegg har vi 

inne ekstraressurser, elever, studenter og lærlinger i barnehagen for kortere 

og lengre perioder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra høsten 2021 vil dere møte på: 

 

Annica   Pedagogisk leder med utvida ansvar 

både på stor og lille 

 

På stor: 

 

Marthe Lise   Pedagogisk leder 

Tom Rune   Pedagogisk leder 

Torhild   Assistent  

Bjørg    Pedagogisk leder 

Jeanette   Assistent 

Bodil    Hjelpepleier 

Marianne   Pedagogisk leder 

Elisabeth   Hjelpepleier 

Vanja    Barnepleier 

Susanne   Barne- og ungdomsarbeider 

 

På lille: 

Ketil    Pedagogisk leder    

Ann-Kristin   Barne- og ungdomsarbeider 

Caroline Barnehagelærer 

Monica   Pedagogisk leder 

Tonje    Assistent 

Aina    Barne- og ungdomsarbeider 

Daniel    Assistent 

Nina    Assistent 

 

Styrer: 

Wenche   Barnehagelærer 

 

 

 

Vaskere og driftsteknikere er ansatt i byggdrift, og er viktige for driften av 

barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vi vil alle gjøre vårt for at tiden i Båsmo barnehage skal bli en fin, 

både for dere og barna deres. 

Velkommen til oss. 


