VEDTEKTER
FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRÆNA
FORMÅL
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. jf. Bhl. § 1, første ledd.
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse
og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Jf. Bhl. § 2, første og andre ledd.
Barnehagene skal til enhver tid drives i samsvar med de lover, forskrifter og regler som er gitt av
departementet og ellers etter de kommunale vedtakene som gjelder, herunder ligger også kommunens
internkontrollsystem.

ÅPNINGS—OG OPPHOLDSTID
Barnehagene i Fræna blir drevet som heldags barnehager for barn i alderen 0 – 6 år.
Daglig oppholdstid på 9,5 t blir fastsatt av den enkelte barnehage innenfor åpningstid kl. 07.00 – 17.00
Barnehagene er helårsåpne med stengt på jule og nyttårsaften. Nytt barnehageår begynner 15. august.
Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår; 3 av disse skal være sammenhengende. Barnehagens
planleggingsdager blir ikke regnet som feriedager.

AREALUTNYTTING
Netto leke- og oppholdsareal pr. barn 3 – 6 år er fastsett til 4 rn2.
Netto leke- og oppholdsareal pr. barn 0 – 2 år er fastsett til 5,3 m2
BEMANNINGSNORM
Barnehagene benytter følgende bemanningsnorm i sine barnehager:
0,17 personalressurs pr barn 3 – 6 år
0,34 personalressurs pr barn 0-2 år

MEDVIRKNING
Hver barnehage skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg som er sammensatt i samsvar med forskrifter til
Lov om barnehager, § 4. Samarbeidsutvalget skal ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer, 1
representant frå foreldrene, 1 fra de ansatte og 1 valgt av kommunen.
Driftsutvalget oppnevner kommunen sin representant i samarbeidsutvalget.
Driftsutvalget er tillagt godkjenningsmyndighet av barnehager, jf. Barnehagelovens § 8.

OPPTAK
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette
for en samordnet opptaksprosess der det skal tas hensyn til mangfoldet og egenarten til barnehagene.
Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Jf. Bhl. § 12.
Opptak i barnehage skal skje seg i samsvar med bestemmelser i Barnehagelova § 12a og forskrift om
saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager.
Klager skal sendes skriftlig til kommunen og behandles etter forskrift.
Søknad om plass skal sendes elektronisk til kommunen.
Opptaket til de enkelte barnehagene er delegert fra rådmannen til enhetsleder.
Hele kommunen er behandlet som ett opptaksområde.

OPPTAKSKRITERIER
Følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge, skal legges til grunn for opptaket:
1. Barn med rett til rett til prioritet etter Bhl. § 13.
- Barn med nedsett funksjonsevne. Krav om sakkyndig vurdering av om barnet har nedsatt funksjonsevne.
- Barn som det er fatta vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd.
2. Barn med særlige behov/forhold i hjemmet.
Slike særlige behov for omsorg, stimulering og lek kan ha helsemessige årsaker, de kan være knyttet opp
mot vanskelige forhold i hjemmet, bo- og trafikkforhold som kan være svært utrygge, barn kan ha store
språkvansker og behovene kan være knytt til fremmedkulturell bakgrunn. Sakkyndig tilrådning fra
sakkyndig instans må ligge ved søknaden.
3. 5 - åringer.
4. Søsken til barn som har plass.
5. Foresatte under utdanning.
6. Står to søknader likt, skal det eldste barnet prioriteres.

OPPTAKSPERIODE OG OPPIGELSE
Opptaket gjelder til barnehageplassen blir sagt opp eller til barnet begynner på skolen.
Barnehageplassen kan sies opp med 2 mnd. varsel. Betalingsplikt gjelder som vanlig i oppsigelsestida, men
kan frafalles dersom barnet slutter før oppsigelsestida går ut, og det blir tatt opp nytt barn i plassen. Dersom
plassen benyttes etter 1. juni må det betales ut barnehageåret (medio august)

FORELDREBETALING
Foreldrebetaling følger til enhver tid forskrift om foreldrebetaling og makspris med justering i
statsbudsjettet
Betaling blir fakturert hver måned, med den 21. som forfallsdato.
Barn som får plass før den 15. i måneden betaler for hele måneden.
Barn som får plass den 15. eller senere, betaler halv månedspris.

MISLIGHOLD
Dersom betalinga ikke blir gjort i rett tid, gir økonomiavdelinga melding til enhetsleder for barnehagene.
Dersom det står til rest 2 månedsbetalinger eller mer, kan barnet miste plassen i barnehagen med 1 ukes
varsel

FRADRAG
Kommunen skal ha ordning som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne fritak/reduksjon i
foreldrebetalingen.

Kommunen skal ha ordning som kan tilby reduksjon i foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen skal
for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede kapital- og
personinntekt etter skatteloven kapittel.12, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for
foreldrebetaling etter §1. Barnebidrag skal inngå i inntekstberegningen. For andre, tredje og
flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til
henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Det søkes om
reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste
årets selvangivelse.

Det blir vanligvis ikke gjort fradrag for tilfeldig fravær, men blir barnet borte over lengre tid, kan det etter
søknad bli gitt reduksjon i foreldrebetalingen.
Ved langtidsfravær/ stort sammenhengende fravær på grunn av sykdom kan foreldre/foresatte få
betalingsreduksjon. Dokumentasjon frå helsestasjon/ lege må legges ved søknaden
Enhetsleder med myndighet delegert fra rådmannen fastsetter betalingsreduksjonen i samsvar med
omfanget av det dokumenterte fraværet. Fravær dokumenteres av styrer ved den enkelte barnehage.
HELSE
Ved opptak i barnehagen skal foreldre/foresatte fylle ut en erklæring om barnets helse.
Syke barn må ikke møte i barnehagen.
ENDRINGER
Forslag til endringer i disse vedtektene må legges frem for samarbeidsutvalget i de kommunale
barnehagene før de går til Driftsutvalget til avgjørelse.

GODKJENNING

Vedtektene er godkjent av Driftsutvalget i møte 01.06.15 og gjelder fra 15.08.2015.

