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HAUGESUND KOMMUNE
Vedtekter for kommunale barnehager.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HAUGESUND
KOMMUNE
Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Haugesund kommune. Vedtektene inneholder generelle
bestemmelser om drift, og informasjon som gjelder forhold mellom foreldre og barnehager.
Vedtektene er vedtatt av utvalg for oppvekst.

1. Eierforhold og forvaltning
Haugesund kommune eier de kommunale barnehagene, og står ansvarlig for driften. Styrer er
enhetsleder for den enkelte barnehage og barnehagene er egne resultatenheter. Politisk styringsorgan
for barnehagene er utvalg for oppvekst.
2. Formål
Barnehagene drives i samsvar med § 1 Formål i lov om barnehager. Barnehagene skal drives i samsvar
med barnehagelovens bestemmelser, rammeplan og forskrifter, retningslinjer gitt av departement samt
kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.
3. Rett til plass
Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12a. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av
august det året det søkes barnehageplass, har rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i
september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra
den måneden barnet fyller ett år. Haugesund kommune vil tilby barnehageplass i hovedopptaket hvert
år til barn som fyller ett år innen utgangen av november samme år, og som har søkt innen fristen.
4. Barnehageopptak
Barnehageopptaket er samordnet. Et opptaksutvalg etter bemyndigelse fra kommunedirektøren foretar
opptak av barn i alle barnehager i kommunen. Det er styrer i den enkelte barnehage som lager
innstilling etter vedtatte opptakskriterier. Kommunens opptakskriterier gir føringer for prioritering av
rekkefølge til opptak i henhold til ønsket barnehage og lokalisering.
Haugesund offentlige servicesenter er sekretariat i opptaker.
Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via IST barnehage, eller ved henvendelse til
Haugesund offentlige servicesenter. Alle offentlig godkjente barnehager i Haugesund deltar i
samordnet opptak. Haugesund kommune skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess i henhold
til barnehageloven, herunder forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
Søknadsfristen for hovedopptak til nytt barnehageår er 15.februar hvert år.
Ved ledige plasser i løpet av året, foretas supplerende opptak.
Barn som tildeles plass i kommunale barnehager skal som hovedregel være folkeregistrert i
Haugesund kommune. Etter særlig avtale med enkeltbarnehager, kan det i forbindelse med
hovedopptak gjøres avtale om at det holdes ledig plasser slik at tilflyttere med rett til barnehageplass
også kan tilbys dette utenom hovedopptak (gjelder barn med prioritering etter § 13 og barn av nye
bosatte flyktninger).
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Barnehageplassene tildeles fra august. Samtlige søkere får svar på søknad om barnehageplass med
mulighet til å klage og klagefrist. Klager som ikke innvilges sendes Haugesund kommunes
klageutvalg.
Dersom barnehagene ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende
kriterier:
1. Prioriteringer etter barnehagelovens §13 med merknader. Barn med nedsatt funksjonsevne har
rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere
om barnet har nedsatt funksjonsevne. Antall plasser til fordeling i den enkelte barnehage avtales
særskilt i forbindelse med opptak og sees i sammenheng med barnegruppens sammensetning
forøvrig (alder, antall barn med særskilte behov).
a. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og
fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra sakkyndig instans eks PPT, lege, 2-linjetjenester.
2. Søsken av barn som allerede har plass og skal fortsette i barnehagen. Gjelder både overflyttinger
og nye søkere. Under like vilkår, tildeles plass til søsken ved loddtrekning. Dette gjennomføres
i opptaksutvalget.
3. Flerspråklige barn med annet språk og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har
svensk, dansk eller engelsk som morsmål, -samt barn fra familier med belastning på grunn av
sykdom og/eller andre forhold. Dette gjelder også barn hvor foreldrene deltar på
introduksjonsprogrammet v/Breidablik Læringssenter. Flerspråklige barn blir prioritert etter
alder. De eldste barn tildeles plass først.
Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen.
4. 5-åringer siste år før skolestart, både overflyttinger og nye søkere.
5. Barn som det er søkt overflytting for og som har barnehagen på 1.alternativ. Søkere som ikke
får innvilget overflytting til annen barnehage i første runde av hovedopptaket, til og med punkt
4 i opptakskriteriene blir overført til supplerende opptak.
6. Øvrige søkere og ved ellers like forhold (alder og kjønn) skal søkere som har barnehagen på 1.
prioritet prioriteres foran de som har den aktuelle barnehagen på 2. prioritet osv. Under like
forhold tildeles plass ved loddtrekning. Dette gjennomføres i opptaksutvalget.
5. Opptaksperiode
Samordnet hovedopptak avsluttes i sin helhet innen 31.mai. Deretter tildeles plasser fortløpende i
supplerende opptak.
Barnehageåret strekker seg fra 15. august til og med 14. august. Ved tildelt plass har barnet plassen til
og med 31. juli det året barnet begynner på skolen, eller til plassen blir sagt opp.
Nye barn som tas opp begynner med tilvenning etter avtale med barnehagen.
6. Endring i oppholdstid
Ved ønske om endret oppholdstid i en barnehage der barnet allerede har plass, skal søknad fremmes
via IST barnehage til aktuell barnehage. Enhetsleder i barnehagen avgjør om søknaden kan innvilges
ut fra barnehagens kapasitet.
7. Oppsigelse og permisjon fra barnehageplass
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Du kan si opp barnehageplassen via foreldreportalen IST-barnehage (meny/endre eller si opp plass).
Det er ingen oppsigelsestid dersom du bytter mellom kommunale barnehager.
Ordinær oppsigelsestid ved andre forhold er 2 måneder og løper fra den 1. i måneden etter at
oppsigelsen er mottatt. Hvis du sier opp plassen fra og med 1.april, må du betale ut barnehageåret. Det
vil si at barn som ønsker å slutte etter 31.mai, også må betale for juni. Det betales for
barnehageplassen i oppsigelsestiden.
Kommunen kan si opp barnehageplassen ved manglende betaling.
Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden i den enkelte barnehage.
Søknad om permisjon fra barnehageplassen sendes styrer i den enkelt barnehage innen den 1. i måneden
og minst én måned før permisjonen skal gjelde. Styrer kan innvilge permisjonen forutsatt at det er barn
på søkerliste som kan oppta plassen i permisjonsperioden.
Det kan gis unntak fra denne bestemmelsen ved langtidssykdom hos barnet.
Søknad om permisjon må skje skriftlig på eget skjema.
8. Betalingssatser
Betalingssatsene reguleres i henhold til maksimalgrensen som blir fastsatt av Stortinget, jf.
barnehageloven § 15. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud med avtalt
ukentlig oppholdstid på 41 timer. Delte plasser har et prispåslag på 10 %, slik at det betales 60 % for en
50 % plass. De til enhver tid gjeldende betalingssatser fremgår på kommunens hjemmeside.
Foreldrebetalingen betales i 11 terminbeløp hvor juli er betalingsfri måned.
Ved fravær må det betales for barnehageplassen.
Frister for innbetaling og innbetalingsmåte blir ivaretatt av kommunens økonomiavdeling. Forfallsdato
er den 20 i hver måned. Det gjøres ikke fratrekk i forbindelse med helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.
Betaling for kost som barna får i barnehagen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
9. Redusert foreldrebetaling
Søskenmoderasjon
Det gis søskenmoderasjon med 30 % av foreldrebetalingen for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr.
3. Søskenmoderasjon skal gis selv om søsken har plass i ulike barnehager i kommunen.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en
redusert pris. Mer om ordningen og søknadskjema finner du på kommunens nettside.
Gratis kjernetid
Alle 2-, 3-, 4- og 5 åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har
rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Mer om ordningen og søknadskjema finner
du på kommunens nettside.
10. Oppholdstid
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De kommunale barnehagene skal tilby hele og delte 9 timers plasser, -100% og 50%. Styrer i den enkelte
barnehage avgjør hvilke tilbud om oppholdstid og antall hele og delte plasser som tildeles i den enkelte
barnehage. Dette etter vurdering av barnehagens ledige kapasitet, søkernes behov og barnehagens
økonomi.
11. Åpningstid
Barnehagen holdes åpen hele året, og har åpent mandag til fredag mellom klokken 7-16.30. For nærmere
informasjon vises det til barnehagens nettsider eller brosjyrer. Det forutsettes at barna leveres og hentes
innen den oppholdstiden foreldre/foresatte betaler for. De fastsatte åpningstidene må respekteres.
Styreren i den enkelte barnehage kan vurdere andre åpnings- og oppholdstider for å imøtekomme
brukerenes behov på best mulig måte. Forslag til endrede åpningstider skal legges frem for barnehagens
samarbeidsutvalg (SU).
Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00.
Julaften og nyttårsaften holdes stengt.
Barnehagene har stengt 5 dager i året i forbindelse med planleggingsdager. Planleggingsdager regnes
ikke inn i ferien til barna. Hver barnehage orienterer foresatte om planleggingsdagene i god tid. En del
av planleggingsdagene vil være felles for de kommunale barnehagene og sammenfallende med skolens.
12. Ferie
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav minst 3 uker skal være sammenhengende
innenfor skolens sommerferie.
Dersom det er behov for å avvikle ferie senere enn innen 31.juli for barn som skal begynne på skolen,
vil det bli fakturert for antall uker man benytter seg av barnehageplassen i juli måned (jf. pkt 8
betalingssatser).
Barnehagen må ha melding innen 1.april om når barnet skal ha sommerferie og senest en måned før ved
avvikling av fjerde ferieuke. Ved for sen melding kan barnehagen fastsette barnet sin sommerferie.
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak
sendes styrer i barnehagen.
13. Fravær fra barnehagen
Hvis barnet er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen så tidlig på dagen
som mulig. Forøvrig forholder barnehagene seg til retningslinjer fra folkehelseinstituttet når det gjelder
barns helsemessige forhold. Personalet kan kontakte barnets foreldre/foresatte og be om at syke barn
blir hentet.
14. Ansvar
Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Levering og henting av barna er
foreldre/foresattes ansvar. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før de har vært i
kontakt med en fra personalet. Barnehagen må få beskjed når andre personer enn vanlig skal hente
barnet. Beskjeder til personalet skal ikke formidles gjennom barnet, men direkte til personalet.
Barnehagen har ikke ansvar for medbrakte klær eller andre eiendeler.
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De ansatte i barnehagen kan ikke ta med barna som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel
uten foreldre/foresattes skriftlige samtykke. Barn som tas med i privatbil skal være sikret i henhold til
veitrafikkloven.
Det skal innhentes skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte før det gjøres filmopptak av barna. Filming
som blir brukt til veiledning skal det innhentes særskilt tillatelse til. Ved bruk av levende - eller stillbilder
til publisering på internett, brosjyrer og lignende, skal foreldre/foresatte gi skriftlig samtykke først.
Det skal innhentes skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte før barnet kan delta på badeturer eller
aktiviteter i svømmebasseng. Deler av personalet i barnehagen skal ha godkjent livredningskurs.
Barn med plass i barnehagen er kollektivt forsikret, i henhold til de til enhver tid gjeldende avtaler.
15. Internkontroll
Barnehagene følger regelverket for internkontroll og har internkontrollsystem i samsvar med
forskriftene med hjemmel i lov om arbeidsmiljø, brannvern, produktkontroll m.m. Dokumentasjon blir
oppbevart i barnehagen. Hver barnehage har sjekklister og egne rutiner for å følge opp bestemmelser.
16. Samtykke
Barnehagen vil innhente samtykke fra foreldre/foresatte til nødvendig behandling av
personopplysninger knyttet til barnet og foreldre/foresatte. Formål med innhenting av samtykke til
behandling av personopplysninger er sikre god gjennomføring av barnehagens oppgaver og tjenester.
Med behandling av personopplysninger menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres
med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved
overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring,
begrensning, sletting eller tilintetgjøring, som kan knyttes til en enkeltperson, jf. GDPR art. 4, 1.
avsnitt nr. 2 som er tatt inn i norsk rett jf. personopplysningsloven § 1. Samtykket gjelder for hele
perioden barnet går i barnehagen, men kan når som helst endres/trekkes tilbake. Karmøy kommune er
behandlingsansvarlig og opplysningene arkiveres fortløpende i barnets mappe i barnehagen.
17. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre et godt samarbeid med hjemmet skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg,
jmf § 4 i lov om barnehager.
Barnehagen sitt foreldreråd, består av foreldre/foresatte til alle barna. Samarbeidsutvalget består av
representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Vanligvis med
to representanter fra hver gruppe, men antall kan utvides i større barnehager.
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som
på ulike måter har ansvar for innhold og driften i barnehagen. Styrer i barnehagen skal sørge for at
viktige saker legges frem for foreldrerådet og/eller samarbeidsutvalget.
Styrer kaller inn til det første møtet om høsten, og utvalget velger selv leder og nestleder.
Samarbeidsutvalget velges for ett år av gangen og er likt sammensatt av
Ved avstemming har utvalgsleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.
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18. Leke- og oppholdsareal
Barns leke- og oppholdsareal følger den veiledende normen i lov om barnehage som er 4 m2 per barn
over 3 år innendørs og om lag 1/3 mer per barn under 3 år. Lekeareal per barn fastsettes når
barnehagen godkjennes, og kan fravike den veiledende normer hvis bygningsmessige eller andre
forhold taler for det. Utearealet bør være om lag 6 ganger oppholdsarealet inne.
19. Mislighold
Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtektene,
foreldrerådets retningslinjer og beslutninger kan styrer i barnehagen avgjøre at det aktuelle barnet mister
plassen. Ved manglende betaling kan barnehageplassen bli sagt opp av kommunen etter at skriftlig
varsel er gitt. Oppsigelsestid er 1 måned fra skriftlig varsel er gitt.
Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid, og dette medfører
ekstra lønnskostnader, kan styrer pålegge foreldre/foresatte å betale denne ekstra kostnaden.
Ved mislighold av kommunens vedtekter for barnehager, vil skriftlig varsel bli gitt. Etter to skriftlige
varsler om mislighold, vil brev med oppsigelse av barnehageplassen bli sendt fra barnehagens
enhetsleder. Oppsigelsestid er 1 måned.
20. Endring av vedtektene
Disse vedtektene er vedtatt av Utvalg for oppvekst den 6.2.2020 og gjort gjeldende fra 15.02.2020.
Endringer i vedtektene som medfører økonomiske konsekvenser for kommunen, barnehagene eller
foreldre/foresatte skal legges frem for bystyret. Kommunedirektøren har myndighet til å endre øvrige
bestemmelser etter at endringene har vært forelagt barnehagene til uttalelse.
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