Gjeldende fra 01.05.2014

HAUGESUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR HAUGESUND KOMMUNES BARNEHAGER
1. EIERFORHOLD:
Barnehagene eies og drives av Haugesund
kommune. Barnehagene er egne
resultatenheter.

ikke innvilges sendes Haugesund kommunes
klageutvalg.

2. FORMÅL:
Barnehagene drives i samsvar med:
• Lov om barnehager med forskrifter, av
17. juni 2005 nr. 64
• Forskrift om rammeplan av 1.august
2006.
• Kommunale vedtak.
• Årsplaner/enhetsplaner for
barnehagene.
• Lov om internkontroll og barnehagens
egne sikkerhets-/internkontrollrutiner.
• Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler.
3. OPPTAKSMYNDIGHET:
Et opptaksutvalg etter bemyndigelse fra
rådmannen foretar samordnet opptak av barn
med utgangspunkt i innstilling fra enhetsleder.
Opptaksutvalget skal ha representanter fra
følgende instanser: Kommunale og private
barnehager, helsestasjonene, pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), barnevernet,
flyktningeenheten og barnehagefaglig rådgiver.
Opptaket koordineres av Haugesund offentlige
servicesenter.

Barn som tildeles kommunal plass skal som
hovedregel være bosatt i Haugesund
kommune.
Tildeling av barnehageplass skal gjøres i
samsvar med barnehagelovens § 12a om rett
til barnehageplass.
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
nyankomne flyktninger)
Dersom barnehagene ikke kan tilby plass til
alle som søker, skal opptak skje etter følgende
kriterier:

4. OPPTAK:
Søknad om opptak skjer elektronisk via
HYPERNET 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.
Samtlige søkere underrettes om utfallet av
opptaksutvalgets behandling av søknadene,
muligheten til å klage og klagefrist. Klager som
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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.
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.
Det kreves skriftlig dokumentasjon fra
sakkyndig instans.
2. Søsken av barn som allerede har
plass
og
skal
fortsette
i
barnehagen. Under like vilkår, tildeles
plass til søsken ved loddtrekning.
Dette gjennomføres i opptaksnemda
3. Barn med anbefaling fra andre
faginstanser
(Asylmottak,
NAVflyktning,
barnevernet,
lege,
helsesøster). Det kreves skriftlig
dokumentasjon fra sakkyndig instans.
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).
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4. Øvrige søkere.
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
opptaksnemda.
5. SØKERLISTE - HOVEDOPPTAK –
SUPPLERINGSOPPTAK:
Hovedopptak består av første og andre runde
og avsluttes i sin helhet innen 31.mai.
Deretter tildeles plasser fortløpende i
supplerende opptak.
Det vises ellers til retningslinjer/praksis ved
hovedopptak utarbeidet av opptaksutvalget.
6. ENDRINGER I OPPHOLDSTID:
Ved ønske om endret oppholdstid i en
barnehage der barnet allerede har plass, skal
søknad fremmes via HYPERNET til aktuell
barnehage. Enhetsleder i barnehagen avgjør
om søknaden kan innvilges ut fra barnehagens
kapasitet.
7. OPPTAKSPERIODE, OPPSIGELSESFRIST:

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
tilvenning etter avtale med barnehagen.

med

Oppsigelse av barnehageplass
elektronisk via HYPERNET

skje

skal

Oppsigelsesfristen
er
3
måneder.
Barnehageplassen kan sies opp fra den 1. i
måneden. Det betales for barnehageplassen i
oppsigelsestiden.
Barnehageplass som sies opp etter
01.februar må betales ut barnehageåret.
Å søke permisjon fra barnehageplassen er
ingen rettighet, men kan innvilges forutsatt at
det er barn på søkerliste som kan oppta
plassen i permisjonsperioden. Søknad om
permisjon må skje skriftlig på eget skjema og
vurderes av enhetsleder.

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. Mislighold av betaling kan
føre til at barnet mister plassen.
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. 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.
10. BETALINGSREDUKSJON FOR
SPESIALPEDAGOGISK HJELP:
Det gis fradrag i foreldrebetalingen for barn
som mottar spesialpedagogisk hjelp etter
vedtak hjemlet i § 5-7 i opplæringsloven.
Fradraget gis for den direkte hjelpen overfor
barnet som går med til å oppfylle retten etter §
5-7 (eventuelt tegnspråkopplæring etter § 2-6
tredje ledd).
11. BETALINGSREDUKSJON PÅ
ØKONOMISK GRUNNLAG:
Det vises til eget reglement for fritak i
foreldrebetaling i henhold til barnehageloven §
15, jf. forskrift om foreldrebetaling, § 3 tredje
ledd etter "forskrift om foreldrebetaling".
12. TILBUDSTYPER:
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De kommunale barnehagene skal tilby hele og
delte 9 timers plasser (100% og 50%).
Enhetsleder har myndighet til å avgjøre hvilke
tilbud om oppholdstid og antall hele og delte
plasser som skal tildeles i den enkelte
barnehage.
Dette
etter
vurdering
av
barnehagens ledige kapasitet, søkernes behov
og barnehagens økonomi.
13. ÅPNINGSTID:
Barnehagen holdes åpen hele året, og har
åpent mandag til fredag. Klokkeslettet
barnehagen åpner og stenger hver dag
fastsettes av den enkelte barnehage.
For nærmere informasjon vises
barnehagens nettsider eller brosjyrer.

det

Oppholdstid for det enkelte barn
begrenses til maksimalt 9 timer pr. dag.

til
skal

Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen
til kl. 12.00.
Julaften og nyttårsaften holdes stengt.
Det forutsettes at barna leveres og hentes
innen den oppholdstiden foreldre/foresatte
betaler for. De fastsatte åpningstidene må
respekteres.
Barnehagene har stengt inntil 5 dager i året i
forbindelse
med
planleggingsdager.
Planleggingsdager regnes ikke inn i ferien til
barna.
Foresatte
skal
varsles
om
planleggingsdagene i god tid.
Særskilt for Røvær barnehage:
Barnehagen holder stengt i juli måned for
ferieavvikling for barn og ansatte.
Barnehagen holder stengt fredag etter Kristi
Himmelfartsdag.
Barnehagen holder stengt inntil 3 dager i
romjulen.
Dersom det er behov for å gjøre endringer,
gjøres det i samråd med foreldre/ foresatte.
Konsekvens for foreldrebetaling er at foreldre/
foresatte refunderes for antall dager i
gjeldende måned, foruten juli måned som er
betalingsfri.
14. FERIE:
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av
barnehageåret, hvorav minst 3 uker skal være
sammenhengende innenfor tidsrommet 1. juni
– 20. august.

For barn som slutter i barnehagen 14.august
grunnet oppsigelse, skal ferien tas ut innen
14.august. For barn som skal begynne på
skole, må ferien avvikles innen 31.juli.
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).
For å få oversikt over personalbehovet og for å
planlegge
ferieavviklingen
for
barnehagepersonalet, skal enhetsleder ha
melding om når barnet skal ha sommerferie så
tidlig som mulig og senest 1. april. Ved for sen
melding kan barnehagen fastsette barnet sin
ferie.
15. HELSEMESSIGE FORHOLD:
Hvis barnet er sykt eller har fravær av andre
grunner må det gis beskjed til barnehagen så
tidlig på dagen som mulig. Et barn er sykt når
allmenntilstanden tilsier at det ikke kan være
med på vanlige aktiviteter og/eller er
smittefarlig. Barnet må være friskt nok til å
kunne
være
ute.
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.
16. 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.
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
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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.
Hele personalgruppen i barnehagen skal ha
godkjent førstehjelpskurs.
Barn med plass i barnehagen er kollektivt
forsikret, i henhold til de til enhver tid gjeldende
avtaler.
17. INTERNKONTROLL:
Barnehagen har internkontrollsystem i samsvar
med forskriftene med hjemmel i lov om
arbeidsmiljø, brannvern, produktkontroll m.m.
Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen.
18. SAMARBEID MED HJEMMET:
1. Foreldreråd:
Barnehagen
sitt
foreldreråd,
jmf.
barnehageloven
§
4,
består
av
foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen og
skal fremme deres fellesinteresser og bidra til
at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen
skaper
et
godt
barnehagemiljø.
Enhetsleder kaller inn til det første møtet om
høsten. Rådet velger selv leder og nestleder.
Ved avstemming gjelder en stemme for hvert
barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.
2. Samarbeidsutvalg:
Barnehagens
samarbeidsutvalg,
jmf.
barnehageloven § 4, skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ.
Utvalget skal særlig være med å drøfte
barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å
fremme kontakten mellom barnehagen og
lokalsamfunnet.
Samarbeidsutvalget velges for ett år av
gangen og er likt sammensatt av
• Representanter for foreldrene/foresatte
(valgt av foreldrerådet)
• Representanter for de ansatte
• Eier kan være representert, men ikke
med flere representanter enn hver av
de andre gruppene.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Ved
avstemming har utvalgsleder dobbeltstemme
ved stemmelikhet.
19. AREALUTNYTTING:
Barns leke- og oppholdsareal er satt til 4 m2
netto pr. barn over 3 år og om lag 1/3 mer pr.
barn under 3 år. Hvor mange barn som ut fra
dette kan ha plass innenfor barnehagens totale
areal, må likevel vurderes konkret ved hvert
opptak. Utearealet bør være om lag 6 ganger
oppholdsarealet inne.
Enhetsleder har ansvar for at antall barn er
innenfor den enkelte barnehages godkjente
netto leke- og oppholdsareal.
20. MISLIGHOLD:
Dersom foreldre/foresatte som har barn i
barnehagen bryter eller unnlater å følge disse
vedtektene, foreldrerådets retningslinjer og
beslutninger kan enhetsleder 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
enhetsleder 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.
21. ENDRING AV VEDTEKTENE:
Disse vedtektene er vedtatt av Haugesund
bystyre 12.03.2014 og gjort gjeldende fra
01.05.2014.
Endringer i vedtektene som medfører
økonomiske konsekvenser for kommunen,
barnehagene eller foreldre/foresatte skal
legges frem for bystyret. Rådmannen har
myndighet til å endre øvrige bestemmelser
etter at endringene har vært forelagt
barnehagene til uttalelse.
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