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Rådmannens forslag til vedtak:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Enhetsleder for barnehage, Eva Hauger Gjersvold orienterte samt besvarte spørsmål.
Tjenesteutvalget innstiller til Formannskapet.

Innstilling:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

Innstilling:

Bakgrunn for saken:
Vedtekter for kommunale barnehager ble sist revidert i tjenesteutvalget 22.05.13. Det er nå
behov for noen oppdateringer iht. endringer i lov og forskrifter gjeldene for barnehage.
Det er også kommet opp problemstillinger rundt dette med at barnehage og SFO ikke har like
uker for feriestengning.
Saksutredning:
Enhet for barnehage har utarbeidet utkast til reviderte vedtekter. De 4 kommunale
barnehagene: Torvmoen, Sjøstjerna, Åros og Solstrålen, er gitt muligheter for innspill via
samarbeidsutvalg og medbestemmelsesgruppe med tillitsvalgte og verneombud på den enkelte
barnehage. De innspill som er kommet inn, legges ved saken.
Det vil også være et drøftingsmøte med tillitsvalgte med muligheter for å gi tilbakemelding før
saken blir politisk behandlet.
I forhold til barn og rett til plass, har vi tatt utgangspunkt i at barn som fyller 1 år i november
har rett på plass, men dette er under forutsetning av barnehageloven blir endret.
Endringer fra tidligere vedtekter er oppsummert avslutningsvis i vedlegg 1.
Vedlegg
1 Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager gjeldene fra mars 2017
2 Reviderte vedtekter fra 2013
3 Innspill til forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene- Torvmoen
barnehage
4 Innspill til forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene- Åros barnehage

Forslag til reviderte vedtekter gjeldene fra 1.3.2017

Vedtekter for kommunale barnehager
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er
av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven § 7,
fjerde ledd.

§ 1. Forvaltning og drift av barnehagene
De kommunale barnehagene eies og drives av Søgne kommune. Barnehagene skal drives i
samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, gjeldende forskrifter og
retningslinjer, samt kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.
Tjenesteutvalget er ansvarlig styringsorgan. Enhet for barnehage har det administrative
ansvaret både som eier av de kommunale barnehagene og som barnehagemyndighet.
Rådmann har delegert myndighet til enhetsleder per brev 13.9.2006.
Styrer i den enkelte barnehage har det daglige ansvaret for at barnehagen drives etter
gjeldende lover og forskrifter.

§ 2. Formål
Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens § 1.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge
på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal
ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

§ 3 Barn og foreldres medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme
fellesinteressene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å
uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i
foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.
Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere
representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker
som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.

§ 4. Samordnet opptak
Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.
Alle godkjente barnehager i Søgne samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven §
12.
Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli tildelt
plass i en annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått tildelt sitt 1.
ønske rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er
tildelt. Når søker har fått tildelt en plass er retten til plass oppfylt, dette gjelder uavhengig av
om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder sin plass på ventelisten til sitt 1. ønske.
Det er løpende opptak gjennom året dersom det er ledige plasser.
Opptakskrets: Barn bosatt i Søgne kommune.

§ 5. Opptakskriterier
1. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 13
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Det skal foretas
en sakkyndig vurdering for å vurdere for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet ledd,
har rett til prioritet ved opptak til barnehage.
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser som
utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver
funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak.
2. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12 a
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har
etter søknad rett til barnehageplass fra august.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass
har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.
Det er en forutsetning for å få plass at barnet er bosatt i Søgne kommune. Tilflyttere til
kommune må være bosatt i Søgne senest i august i opptaksåret for å ha rett til plass i
hovedopptaket.
Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven § 12 a prioriteres søkere etter følgende
kriterier:
2.1 Familier med alvorlig sykdom
Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig sykdom eller funksjonshemming hos
barnets foreldre eller søsken.
Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist
2.2 Søsken
Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i og som skal fortsette neste
barnehageår.
2.3 Barn av unge enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde. Dette
gjelder foreldre som er 19 år eller yngre i opptaksåret.
2.4 Øvrige søkere med rett til plass

Plass tildeles etter alder innenfor aldersgruppene 3-5 år og 1-2 år. Det eldste barnet skal
tildeles plass først, fødselsdato legges til grunn for å avgjøre rekkefølgen på søkerne.
Dersom et alderskull er underrepresentert i barnehagen kan barnehagen ta hensyn til
eksisterende barnegruppe ved opptak av nye barn. Dersom alderskullet utgjør færre enn 25
prosent av barna under 3 år kan det tas inn barn fra det underrepresenterte alderskullet. Barn
regnes som 3 år fra det kalenderåret det fyller 3 år.

§ 6. Opptaksperiode
Barnehageåret starter 8.august. Nye barn tilbys normalt plass fra den andre uken i august.
Barnehageplass tildeles til 31. juli det året barnet begynner på skolen.

§ 7. Endring i oppholdstid
Endring i oppholdstid kan kun skje etter elektronisk skjema som er tilgjengelig på
hjemmesiden vår. Søknad om økning eller reduksjon av plass avgjøres av styrer i den enkelte
barnehage.

§ 8. Permisjon
Det er et krav at barnehageplassen benyttes. Ved fravær utover en måned må det søkes
permisjon. Foreldrebetalingen må dekkes i sin helhet i permisjonstiden. Permisjoner ut over 3
måneder innvilges normalt ikke. Dersom permisjon ikke gis, eller det ikke søkes permisjon
utover en måned, må plassen vikes.
Man kan søke om permisjon uten foreldrebetaling ved alvorlig sykdom. Legeerklæring må da
leveres.

§ 9. Oppsigelsesfrister
Oppsigelsestid er 30 dager. Plassen kan sies opp elektronisk på hjemmesiden.
Ved oppsigelse sier man opp hele plassen. Delvis oppsigelse betraktes som ønske om endring
av plass.
Enhet for barnehage kan si opp plassen ved:
1. Flytting fra Søgne kommune. Plassen kan beholdes i samme halvår som det sies opp.
2. Manglende foreldrebetaling for plassen
3. Vesentlig fravær uten at det er søkt permisjon
4. Tildelt plass til søker som skal flytte til Søgne, men som likevel ikke flytter hit.
5. Barnehagen legges ned. Barna vil da etter søknad få tilbud om plass i en annen barnehage
Dersom man har takket ja til en barnehageplass, må man si opp før 15.juni dersom plassen
likevel ikke skal benyttes. Hvis oppsigelsen kommer etter det, må det betales for startdato og
ut august.

§ 10. Åpningstid og ferie
Alle de kommunale barnehagene i Søgne har åpningstid fra klokka 07.00-17.00.
Barnehagene har stengt lørdager, hellig- og høytidsdager, samt julaften og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
Barnehagene har 5 planleggingsdager per år. Barnehagene er da stengt disse dagene.
Det er sommerstengt uke 28, 29 og 30 i de kommunale barnehagene.

§ 11. Leke- og oppholdsareal
Søgne kommune følger barnehagelovens veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto
per barn over 3 år, og 5,3 kvadratmeter netto for barn under 3 år.
Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke og oppholdsarealet
inne.

§ 12. Betaling for barnehageoppholdet
Kommunen følger departementets forskrift om foreldrebetaling.
Det er 11 betalingsmåneder. Juli er betalingsfri. (3 uker sommerstengt og 5
planleggingsdager)
Det er lik søskenmoderasjon i både private og kommunale barnehager. Det gir 30 % for barn
nummer to og 50 % for barn nummer tre. Ordningen gjelder selv om barna går i ulike
barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon.
Dersom foreldrebetaling uteblir, sendes det inkassokrav. Barnehageplassen kan også bli sagt
opp.
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling ut fra husholdningens inntektsnivå samt og gratis
kjernetid for noen årsklasser. Informasjon om dette ligger på kommunens hjemmeside og
barnehagene skal opplyse om dette ved oppstart av nytt barnehageår og ved behov.
Kostpenger 300 kroner kommer i tillegg per måned for full plass.

§ 13. Forsikring
Alle barn er dekket i en kollektiv ulykkesforsikring for opphold og reise til og fra barnehagen.

§ 14. Politiattest
Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest jfr.
barnehageloven § 19.

§ 15. Taushets- og opplysningsplikt
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §§ 13 til 13f.
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§21 og 22.

§ 16. Helse
Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse, jamfør
barnehagelovens § 23. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på
helsestasjonen kan slik erklæring gis av barnets foresatte.
Foreldre/ foresatte plikter å gjøre barnehagen oppmerksom på barnets helsetilstand/ alvorlige,
smittsomme sykdommer som krever spesiell oppfølging.
Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll etter gjeldende
regelverk.

§ 17. Internkontroll
Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift
om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

§ 18. Endring av vedtektene
Vedtektene oppdateres slik at det til en hver tid er i samsvar med kommunens økonomiplan,
politiske vedtak og gjeldende lovverk.
Andre endringer av vedtektene kan kun vedtas i Søgne kommunestyre.

Oversikt på foreslåtte endringer:


Innledning med lovhenvisning til krav til vedtekter.



§ 1: Forvaltning og drift av barnehagene: enkelte språkendringer.



§ 2: Formål: har satt lovhenvisning til formålet.



§ 3: Barns og foreldres medvirkning: erstatter gammel § 12 om foreldreråd og
samarbeidsutvalg. Nytt punkt angående barns og foreldres medvirkning med samme
innhold, men i tillegg presisering av barns rett til medvirkning.



§ 4: Samordna opptak: oppdatering iht. lovverk.



§ 5: Opptakskriterier: punkt endret i tråd med oppdateringer i lovverk og gjeldene
definisjon av rett til plass i barnehagen. Tidligere punkt om økning/ reduksjon av plass
utgår, da dette bør skje før hovedopptak.
Per 19.1.17 har også barn født i november rett til barnehageplass i løpet av november
så fremt de søker innen 1. mars.



§ 6: Opptaksperiode: kutter en del tekst som er ivaretatt i andre punkter.



Har tatt ut punkt om venteliste og klage på opptak i gamle vedtekter. Ivaretas under
andre punkter iht. oppdatert lovverk.



§ 8: Permisjon: nytt innhold angående permisjon.



§ 9: Har tatt bort punktet med at man må betale ut barnehageåret dersom man slutter i
mai. Vi beholder frist for oppsigelse i forhold til ny plass.
Ved opptak opprettholder vi frist 15. juni for å si i fra om du eventuelt ikke skal ha
barnehageplassen likevel.



§ 10: Åpningstid og ferie: Det foreslås at kommunale barnehager stenges 3 uker 2829-30.
For noen år siden ble det gjort en undersøkelse blant barnehageforeldre og ønske for
stengning ble uke 28,29,30 og 31. Disse ukene ble så vedtektsfestet.
Utfordringen er da blitt at dette alltid ikke sammenfaller med SFO sin ferie i juli. Uke
31 er noen år ut i august. Saken er tatt opp med rektorene på barneskolene og de
ønsker ikke å endre SFO sin ferie, fordi dette gjør at barna kan bli god kjent på SFO
før de begynner skolen.

Denne endringen vil ivareta barnefamilier som har barn både i barnehage og på SFO.
Vi ønsker også å ivareta foreldrenes innspill om muligheter til «sein» ferie i august,
jfr. foreldreundersøkelsen. Dette oppnår vi ikke med å endre til de 4 samme ukene
som SFO.
Det er ikke gunstig for barnehagene å stenge hele juli, da dette låser en stor del av
ferien for ansatte.
Vi ønsker å starte barnehageåret andre uka i august, selv om vi endrer feriestengninga
med å redusere en uke. Dette for å sikre ferieavvikling og bemanningssituasjon i uke
31.


§ 12: Betaling for barnehageoppholdet: angående oppsigelse av plass, tar vi bort
grensen på 2 måneder manglende betaling. Dette er for lite til at vi skal si opp plassen.
Vi jobber aktivt både fra barnehage og økonomi for å hanke inn disse familiene som
får betalingsproblemer. Dette handler om tidlig innsats og arbeid med å utjevne sosiale
forhold for barnehagebarn.
Ellers er punktet oppdatert i forhold til gjeldende regler i forhold til redusert
foreldrebetaling og gratis kjernetid.



Punkt om tilsyn utgår, da dette handler om barnehagemyndighet, ikke eierforhold av
barnehagen.



§ 14. Politiattest: oppdatert iht. lovverket. Har kuttet ned på teksten.



§ 16. Helse er utvidet med to punkter.



Gammelt punkt om årsplan og felles årsplan for de kommunale barnehagene utgår fra
vedtektene. Punkt om reglement byttes ut med § 18: Endring av vedtektene.

SØGNEKOMMUNE
Enhetfor barnehager
Forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehager i Søgne kommune.

§ 1. EIERFORHOLD
De kommunalebarnehagene
eiesog drivesav Søgnekommune.
Barnehagene
skaldrivesi samsvarmedLov om barnehagerav 17.juni 2006,Rammeplanen
for barnehagene,
de av Kunnskapsdepartementets
til enhvertid gjeldeneforskrifter og
retningslinjer,samtevt. kommunalevedtak.
Tjenesteutvalgeter ansvarligstyringsorgan.Enhetfor barnehagehardetadministrativeansvaret
for barnehagerbådesombarnehagemyndighet,
og someier av de kommunalebarnehagene.
Rådmannhari brevav 13.9.2006delegertmyndighettil enhetsleder.
Styreri denenkeltebarnehagehardetdagligeansvaretfor at barnehagendrivesettergjeldende
Lover og forskrifter.

§ 2. FORMÅL
Barnehagenskali samarbeidog forståelsemedhjemmet ivaretabarnasbehovfor omsorgog lek,
og fremmelæringog danningsomgrunnlagfor allsidig utvikling. Barnehagenskalbyggepå
grunnleggendeverdieri kristenog humanistiskarv og tradisjon,slik somrespektfor
menneskeverdet
og naturen,pååndsfrihet,nestekjær
lighet, tilgivelse,likeverdog solidaritet,
verdiersomkommertil uttrykk i ulike religionerog livssyn,og somer forankreti
menneskerettighetene.
Barnaskalfå utfoldeskaperglede,undringog utforskertrang.De skallæreå ta varepåsegselv,
hverandreog naturen.Barnaskalutvikle grunnlegge
ndekunnskaperog ferdigheter.De skalha
rett til medvirkningtilpassetalderog forutsetninger.
Barnehagenskalmøtebarnamedtillit og respektog anerkjennebarndommensegenverdi.Den
skalbidratil trivsel og gledei lek og læringog væreet utfordrendeog trygt stedfor fellesskapog
vennskap.Barnehagenskalfremmedemokratiog likestilling og motarbeidealle formerfor
diskriminering.
§ 3. OPPTAKSMYNDIGHET OG OPPTAKSKRETS
Søgnekommuneharihht. Lov om barnehageret samordnet,databasertopptakssystem,
dvs.et samordnetbarnehageopptak
for privateog kommunalebarnehager.
Opptakskretsfor de kommunalebarnehagene
er Søgnekommune.
Opptaksutvalgetbestårav styrer/eiereog enhetslederfor barnehage.
Klagepåvedtakom opptakbehandlesav kommunaltklageorgan.Klagefristener 3 ukeretterat
meldingom opptaketer sendtut til søkerne.Klagenmåværeskriftlig, og sendesenhetfor
barnehager.
Etterhovedopptaketom vårenskalenkeltopptakforetasav enhetslederi Søgnekommune
i samarbeidmedstyrerfor denbarnehagendetgjelder.

§ 4. OPPTAKSKRITERIER
Opptakskriterieri prioritert rekkefølge:
Prioritet 1: Barn med nedsattfunksjonsevnejfr. Barnehageloven§ 13.
Skriftlig dokumentasjonfra lege,psykologeller PPT eller andreinstitusjonermedfagkompetanse
måforeligge.Søkermåkrysseav i felt for rett til barnehageplass
i søknado barnehageplass.
Prioritet 2: Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester§§ 4-12og 4-4
annet og fjerde ledd.
Vedleggfra barnevernetmåforeliggeom at barnehag
eplasser et forebyggendetiltak.
Prioritet 3: Endret oppholdstid.
Barnsomalt harplassi barnehagenkanutvideoppholdstiden.
Prioritet 4: Særskilte kriterier. Barn fra familier somhar redusert mulighet til å ha den
dagligeomsorgenfor barnet.
Skriftlig dokumentasjonfra lege,psykologeller andrefaggruppersomer relevante,
dersomforesattelider av sykdom/ nedsattfunksjonsevne,måforeligge.
Prioritet
Prioritet
Prioritet
Prioritet
Prioritet
Prioritet

5: Sisteår før skolestart.
6: Barn fra språklige minoriteter.
7: Barn av ensligeforsørger.
8: Søskenmed barnehageplass.
9: Overflytting fra annenbarnehage.
10: Under ellers like vilkår, blir de eldsteprioritert først.

Privatebarnehagerharetterbarnehageloven
anledning til å haegneopptakskriteriersomivaretar
barnehagens
egenart.
Barn uten rett til plassetter barnehageloven§ 12 a
Barnutenrett til plassi opptaksåreter:
• Søknadom plasssommottasetter1.marsi opptaksår
et
• Søknadfor barnsomfyller ett år senereenn31.augusti opptaksåret
• Søknadmedønsketstartdatosenereenn31. august.
• Søknadfor barnsomflytter til Søgnesenereenn31. august.
Når barnmedrett til plassharfått tilbud, kanresterendeplassertildelesbarnutenrett til plass.
Blant barnutenrett til plass,tildelesbarnehagep
lassettersammeprioriteringsomi ordinært
opptak.
§ 5. OPPTAKSPERIODE
De kommunalebarnehagene
tar oppbarni alderen0 -5 år. Kunngjøringav opptaketskjerved
annonsei lokalavisenfør 1. mars.
Barnehageåret
starteropp1. augustog varertil 31.juli påfølgendeår. Barnsomharplass,er
sikretdennefram til skolealdereller sålengeforeldreneønskerdet.Mottatt plassmåbenyttesi

løpetav enmånedetterdatofor tildelt plass.Dersomretningslinjenkommeri konflikt med
foreldrepermisjon,kanannenavtalevurderes.Det betalesfra datofor tildeling av plassen.
Barnehageplass
forutsetterat barneter bosatti Søgnekommunevedbarnehagestart.
Ved flytting
til annenkommunemistesplassen,mendenkanbeholdesut inneværendehalvår.Er detledig
plass,og ingensøkerinnenkommunen,kanbarnbosatt i annenkommunefå plassfor ett
barnehageår
av gangen.Ordningenforutsetterat bostedskommunenbetalerfor plassen.
§ 6. VENTELISTER OG KLAGE PÅ OPPTAK
De søkernesomveddetordinæreopptaketfår avslagpå søknadom barnehageplass,
settespå
venteliste.Denneleggestil grunnvedeventuelleledigeplassersenerei barnehageåret.
Søkersomverkenfår førsteeller andreønskeoppfylt nårdesøkerom barnehageplass,
kankreve
enskriftlig begrunnelsefor hvorfor barnetikke har fått ønsketplass.Ved supplerendeopptakkan
kun søkertil barnehagenmedlovfestetrett til opptak, kreveslik begrunnelsedersomdeikke
tilbys plass.
Supplerendeopptaki løpetav barnehageåret:
• Søkerefra ventelistetilbys plassi samsvarmedfastsatteopptakskriterier(§ 4)
• Barnpå ventelistesomharsøktinnenfrist for hovedopptak,vil kunneprioriteresfør barn
somharsøktetterhovedopptakets
frist.
Ledigeplasserblir utlyst dersomingenpåventeliste tar imot plassen.
Det er etterBarnehagelovens
forskrift om saksbehan
dlingsreglervedopptaki barnehage,
anledningtil å klagepåopptakog avslagpåsøknaden.Klageskjerskriftlig til Opptaksutvalget
somforetarforberedendeklagebehandling.Klagerblir behandletav kommunaltklageorgan.
Dersomkommunensklageorganfinner at klagerenskulle værttilbudt denønskede
barnehageplassen,
skalbarnettilbys førsteledigebarnehageplass
etterat barnmedprioritet etter
barnehagelovens
§ 13 og barnevernloven§§ 4-12,4-4, er tilbudt plass.
§ 7. ENDRING I OPPHOLDSTID
Endringi oppholdstidenkankun skjeetterbarnehag
esøknadpåskjemaetsomfinnespå
www.sogne.kommune.no
Barnehagesøknaden
medønskeom reduksjoneller økning av
oppholdstiden,sendesenhetslederfor barnehagei Søgnekommune.Enhetsledersamarbeider
medstyrerfor denbarnehagendetgjelder.Styrermå vurderehverenkeltsøknad.
Reduksjon av oppholdstiden:
Det er en forutsetningat annetbarnkandekkeopp desammedagenesomønsketreduksjon.
Økning av oppholdstiden:
Styrervurdereri løpetav barnehageåret
dersomdeter ledig kapasiteti barnehagen.
Permisjon
Permisjonfra barnehageplass
kanettersøknadinnvilgesfor periodenhelt fram til nytt
barnehageår
starter,og kun for ett år sammenhengen
de.Barnetvil daharett til å kommetilbake
til sin plassi sammebarnehageetterendtpermisjon. Innvilgelseav søknadforutsetter
begrunnelsefor permisjon.Permisjonssøknad
sendestil enhetfor barnehageri Søgnekommune.

§ 8. OPPSIGELSESFRISTER
Ved oppsigelseav hel barnehageplass,
skalweb-søknadbenyttes.Oppsigelsengårvia styrermed
1 månedsvarsel,og gjelderfra den1. i påfølgendemåned.Det betalesfor heleoppsigelsestiden
selvom barnetblir tatt ut av barnehagen,
og et annetbarnbegynner.
Nye barn:
Skulledetoppståendredeforhold etterat deter sagtja til barnehageplass
f.o.m august,må
plassensiesoppsenest15. juni. Er detteikke gjort, mådetbetalesfor denførstemånedeni
barnehageåret.
Dersombarnettasut etter1.mai,mådetbetalesut barnehageåret.
(Skalbarnettasut av
barnehagen1. mai, måplassensiesoppinnen1.april).
Ved sammenhengende
sykefraværmerennenmåned,kan detvedframleggingav legeerklæring,
søkesom fritak for helesykeperioden.
§ 9. ÅPNINGSTID
Alle kommunalebarnehageri Søgnekommuneharåpningstid7-17.Barnehagene
er stengt
lørdagerog hellig- og høytidsdager,samtjulaftenog nyttårsaften.Onsdagfør Skjærtorsdag
stengerbarnehagenkl 12.00.
Dersomdeter et stortbehovfor utvidetåpningstid, skaldettedrøftesmedenhetfor barnehager.
Barnehageansatte
har5 planleggingsdager
i året.Dissedageneer barnehagenstengt.
Foreldre/foresatte
skalvedoppstartav barnehageår
et, få beskjedom hvilke datoerdettegjelder.
Barnehagene
er stengt4 uker,uke28-31.
§ 10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Leke-og oppholdsarealet
i dekommunalebarnehagene
følgerbarnehagelovens
veiledende
normpå4 kvm leke-og oppholdsarealpr. barnover3 år og 5,3 kvm pr. barnunder3 år.
Uteområdetskalværeom lag seksgangerstørreennnettoleke-og oppholdsarealinne.
§11.BETALING FOR BARNEHAGEOPPHOLDET
Kommunenfølgerdepartementets
forskrift om foreldrebetaling.
Det er 11 betalingsmåneder
i året.Juli er betalingsfri.
Ved utelatelseav betalingfor barnehageoppholdet
på 2 mnd,kanplassenbli sagtopp.
Betalingfor kostkommeri tillegg til betalingssat
sen,jfr Forskrift om foreldrebetalingi
barnehager
§1. Kostpengeri de kommunalebarnehagene
er 300 kr permånedfor full plass.
Det er lik søskenmoderasjon
i alle barnehagene
i Søgnekommune(kommunaleog private).

§ 12. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
For å sikresamarbeidetmedbarnashjemskalhverbarnehagehaet foreldrerådog et
samarbeidsutvalg,
jfr.Barnehageloven§ 4.
Barnehagenes
foreldrerådbestårav alle foreldre/foresattetil barni barnehagen.Foreldrerådethar
somoppgaveå sikresamarbeidetmedbarnashjem.
Samarbeidsutvalget
skalværeet kontaktskapende,
rådgivendeog samordnende
organ.

Barnehagens
samarbeidsutvalg
bestårav 2 foreldrerepresentant,2 ansatteog 1 kommunalt
valgt representant.
Foreldrerepresentantene
og ansattesrepresentanter
velgesfor minst 1 år om
gangen.Denkommunalerepresentanten
følgerkommunestyreperioden.Alle skalhapersonlig
varamenn.Samarbeidsutvalget
konstituerersegselv.Samarbeidsutvalget
bør ha2 møterhvert
halvår.Styrerforberedersakerog er sekretærfor samarbeidsutvalget
og har
møte,- tale-og forslagsrett.Styrerskalsørgefor at sakerav viktighet informeresforeldrerådetog
samarbeidsutvalget.
§ 13. FORSIKRING
Barnaer dekketav kollektiv ulykkesforsikringfor oppholdog reisetil/fra barnehagen.
§ 14. TILSYN
Barnehageloven
§ 16 regulererat kommunensombarnehagemyndighetskalføretilsyn medalle
barnehageri kommunen.Detteer delegerttil enhetslederfor barnehage.
§ 15. POLITIATTEST
Etterlov om barnehager§ 19, måalle somskalarbeide i barnehageleggefrem tilfredsstillende
attestsomviserom personener siktet,tiltalt eller dømtfor seksuelleovergrepmot barn.
§ 16. TAUSHETS- OG OPPLYSNINGSPLIKT
Alle ansattehartaushetspliktetterreglenei Forvaltningslovens§ 13-13f.
Etterlov om barnehageharpersonaleti barnehagenenopplysningspliktoverforsosialtjenesten
og til barneverntjenesten.
Retningslinjerer gitt i §§ 21 og 22.
§ 17. HELSE
Etterlov om barnehager§ 23 skaldetleggesfrem erklæringom barnetshelse.Barnehagens
personaleharplikt til å gjennomgåtuberkulosekont
roll i henholdtil gjeldenderegelverk.
§ 18. INTERNKONTROLL
Barnehagene
følgerforskriftenefor internkontrollmedhensyntil helse,miljø og sikkerhet,
brannvernog produktkontroll.Det skalværerutinerfor oppfølgingav bestemmelsene.
§ 19. REGLEMENT
Hver barnehageharenegenårsplansomgir opplysningerom barnehagens
pedagogiske
virksomhet.I tillegg hardekommunalebarnehagene
utarbeidetfellesvirksomhetsplan.
Årsplanenskalgjøreskjentfor ansatteog foresatte og godkjennesav samarbeidsutvalget.
Ytterlige opplysningerom barnehagenfår du i barnehagensårsplan.
Endringeri vedtektenekanbaregjøresav Søgnekommunestyre.
Vedtekteneble endreti Tjenesteutvalget22.05.2013.

Forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene- innspill fra
Torvmoen barnehage
Innspill fra su:
 Foreldrerepresentanter applauderer forslaget om endring av feriestengte uker, som
er brukervennlig for foreldre. De har allerede mottatt flere henvendelser fra foreldre
som sterkt ønsker denne ordningen.
 Flott at vedtektene revideres og forkortes etter behov.
 For øvrig ingen innspill.
Fra personalet via tillitsvalgt og verneombud:
 Positivt med fleksible ferieuker.
 Flere ansatte ønsker sammenhengende fire ferieuker. Styrer har sagt at ønsker i så
fall vil kartlegges og innvilges så langt det er mulig.
 Fagforbundet er kritiske mht. vikarbudsjett. Styrer har vist til endring i syn på
vikarbudsjett og at forslag til endring i feriestengning ikke er økonomisk begrunnet.
Informasjon om økt vikarbudsjett er gitt personalet.

Innspill fra Samarbeidsutvalget – Åros barnehage
Det ble diskutert at det å holde åpent en uke mer om sommeren kan gi utfordringer med
kvaliteten på tilbudet i uke 27 og 31 fordi store deler av de ansatte må ta ut en ukes ferie når
barnehagen er åpen. Spesielt tryggheten for de barna som er i en overgang mellom liten og
stor avdeling.
Det stilles spørsmål ved små barns rettigheter i forhold til at foreldre kan «komme unna»
med 3 ukers ferie for sine barn, mens skolebarn (SFO) må ta minst 4 ukers ferie.
Det er positivt at en slik løsning gir mer fleksibilitet for småbarnsfamilier ved at de ikke blir
bundet opp til 4 ukers sommerstengt barnehage, men 3 ukers sommerstengt.
Det er positivt at 3 ukers sommerstengt gir mer fleksibilitet for ansatte i forhold til at de får
muligheten til å kunne innvirke mer på sin egen ferieavvikling.

Innspill fra styrer – Åros barnehage
Ser på dette som et positivt forslag som gir mer fleksibilitet både til småbarnsfamilier og
ansatte i barnehagene. Jeg er ikke bekymret for at det vil bli dårligere kvalitet i barnehagen
den ekstra uken vi holder åpent da vi av erfaring vet at mange barn tar fri fra barnehagen i
perioden skolen har sommerferie. Dermed vil det være forsvarlig for driften at deler av
personalet også tar ferie i disse ukene. Ferieavvikling vil bli organisert slik at vi sikrer at alle
barn opplever gode dager preget av trygghet og omsorg de dagene det er færre barn og
voksne i barnehagen.

Innspill fra medbestemmelsesmøte – Åros barnehage
Som fordeler ser vi familiepolitiske og det personalpolitiske i forhold til fleksibilitet. Vi ser
argumentet angående at småbarn sånn sett kun må ha 3 uker ferie. Samtidig kan det godt
være at enkelte barn har godt av å ikke ha for lenge opphold fra barnehagen, men får
anledning til å ha ferie flere ganger i året på bakgrunn av at foreldre nå får mer fleksibilitet.
Vi er også samstemt i at angående organisering av disse ukene hvor det er færre voksne på
jobb vil gå bra siden vi erfaringsmessig har færre barn i disse ukene.

