Vedtekter for
kommunale barnehager

RINDAL KOMMUNE
Vedtatt av Rindal kommunestyre den 13.12.2017 KS-062/17
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1. Formål og virkeområde
Barnehagen gir et pedagogisk tilbud til barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen drives i
samsvar med bestemmelsene i barnehageloven, forskriftene i loven og disse vedtektene.

2. Eierforhold/forvaltning
Barnehagene eies og drives av kommunen. Driftsstyret er styringsorgan for barnehagene.
Hver barnehage har eget foreldreråd, som består av alle foreldrene.
Foreldrene velger representanter til samarbeidsutvalget ved den enkelte barnehage.
Foreldrerådets oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Barnehagens styre er samarbeidsutvalget, som består av:
- 2 representanter fra foreldre
- 2 representanter fra ansatte
- 2 representanter fra kommunen. Styrer er den ene, den andre velges politisk.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldreråd og samarbeidsutvalg

3. Tildeling av plass
Tildeling av plass skjer etter søknad fra foreldre/foresatte. Det tilbys 5, 4, 3 og 2 dagers plass, men
ikke turnusplasser. Styrer ved den enkelte barnehage fatter administrativt vedtak om tildeling.
Hovedopptak av barn som har rett til plass skjer to ganger i året med søknadsfrist 1. mars for
oppstart 15. august. Søknadsfrist er 1. oktober for oppstart 1. januar.
Rett til plass etter § 12a i barnehageloven:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har
etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass,
har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i
samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
I Rindal kommune har i tillegg barn som fyller ett år i desember, rett på barnehageplass fra 1. januar
etter de er fylt ett år. Suppleringsopptak ved ledig kapasitet foretas hele året, dog ikke etter 1. juni
og 1. desember.
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Barnefamilier som flytter til Rindal kommune i løpet av barnehageåret, tilbys plass innen 3 måneder
fra den datoen de søker om plass.
Tildelt barnehageplass gjelder til skolestart for barnet, dersom plassen ikke blir sagt opp. Barn som er
bosatt i Rindal kommune prioriteres. Barn fra andre kommuner kan tildeles plass fram til neste
opptak 1. januar eller 15. august.

4. Opptakskriterier
Følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av plass:
-

Barn med nedsatt funksjonsevne (§13 i barnehagelova) har fortrinnsrett til plass.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde
ledd har fortrinnsrett til plass.
Barn som har igjen ett år før skolestart.
Barnas alder. De som er eldre prioriteres foran de yngre barna dersom ikke annet skiller.
Sosiale og kulturelle forholdene i familien og i nærmiljøet.
Søsken prioriteres plass i samme barnehage så langt det er mulig.
Ønske om overflytting til annen barnehage kan prioriteres.
Barn som søker endring av plass prioriteres.
Ellers kan en ved opptak legge vekt på sammensetting av gruppa, f.eks. alder og kjønn

Listen er ikke i prioritert rekkefølge.
I tillegg til tildelt plass er det mulig å kjøpe enkeltdager i den barnehagen barnet har fått tildelt plass.
Dette avtales på forhånd med styrer, som vurderer om det er ledig kapasitet.

5. Foreldrebetaling
Ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass ble vedtatt i statsråd den 17.4.15.
Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatsene for barnehagene i Rindal. Rindal kommune har
gradert betalingssats, etter størrelsen på barnehageplassen.
Det blir krevd betaling for 11 måneder i året, der juli er betalingsfri. Matpenger kommer i tillegg.
Foreldrebetaling kreves fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år, dersom
plassen ikke tas i bruk tidligere. Dersom foreldre med barn født i september eller oktober takker ja til
plass fra august, må de betale for plassen fra denne måneden.
NAV/barnevernet kan innvilge fri plass etter søknad.

5.1 Redusert foreldrebetaling på grunn av sykdom
Langvarig fravær pga. sykdom (over 1 måned) hos barnet blir godtatt som grunn til å la være å kreve
foreldrebetaling. Søknad med bekreftet dokumentasjon må sendes til barnehagen før vedtak fattes.
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5.2 Søskenmoderasjon
Det blir gitt 30 % moderasjon for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og flere. Hvis søsken har ulik plass i
barnehagen, blir barn nr. 1 definert som det som har den største plassen. Ved lik plass er barn nr. 1
det eldste barnet.

5.3 Gratis kjernetid
Alle 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. Inntektsgrensen vedtas hvert år av
Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

5.4 Redusert foreldrebetaling
Jfr. forskriften skal ingen betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapitalog personinntekten for barnehageplass. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget. Ordningen er
søknadspliktig.
Søknad sendes sammen med dokument over siste års inntekt, selvangivelse eller ligning.
Annen relevant og gyldig dokumentasjon kan også benyttes for en skjønnsmessig vurdering dersom
inntektssituasjonen i husholdningen er vesentlig endret.
Søknadsfrist er 1. juli hvert år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra nytt barnehageår i
august. Det kan søkes gjennom hele året. Et vedtak om redusert betaling vil gjelde fra måneden etter
at søknaden er mottatt.
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller
far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18
månedene.

6. Skyldig betaling
Ved manglende betaling innen forfall, vil det først sendes en betalingspåminnelse fra Rindal
kommune. Dersom denne ikke blir betalt, sender Rindal kommune kravet til inkasso.
Foreldre/foresatte mottar da et inkassovarsel fra inkassofordrer.
Dersom det fortsatt ikke blir betalt, vil det bli sendt ut varsel om oppsigelse av barnehageplassen
sammen med betalingsoppfordring fra inkassofordrer.

7. Oppsigelse av barnehageplass
Oppsigelse skal skje skriftlig og sendes digitalt på skjema til Rindal kommune.
Det er mulig å si opp plassen eller deler av plassen med virkning en måned fra den 1. i måneden etter
oppsigelsesdatoen. Eks. Kommer oppsigelsen i januar gjelder den tidligst fra 1. mars. Det er ikke
anledning til å si opp plassen med virkning etter 1. mai (må sende oppsigelse senest i mars).
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Plassen må være tatt i bruk, og kan tidligst sies opp etter 1 mnd. Eks. Tildelt plass fra 15. august kan
tidligst sies opp fra 1. oktober og tildelt plass fra 1. januar kan tidligst sies opp fra 1. mars.
Ved flytting godtas oppsigelse av plass også med virkning etter 1. mai.

8. Helseforhold
Før barnet begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet
har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte
(barnehageloven § 23).

9. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Alle som behandler saker etter lov om barnehager og ansatte i barnehagen, har taushetsplikt etter §
13 i Forvaltningsloven.
Ansatte i barnehagen har opplysningsplikt til NAV og til barnevernstjenesten.
Opplysninger om barn og foresatte som barnehagen må ha for å kunne gi et godt tilbud innhentes og
oppbevares i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven.

10. Åpnings- og oppholdstid
Barnehageåret varer fra 15. august til 14. august året etter.
Åpnings- og oppholdstid i barnehagene er klokka 06.45 - 16.30. En av barnehagene (Bolme) har åpent
til klokka 16.45.

10.1 Ferieavvikling
Barnehagene holder stengt julaften, i romjula, nyttårsaften og onsdag i påskeuka.
Det holdes 5 kurs- og planleggingsdager i barnehageåret. Da holder også barnehagene stengt.
Barnehagene holder åpent hele sommeren. I ukene 29-30-31 gis tilbudet ved Bolme barnehage.
Barnehagene og SFO samarbeider om avvikling av ferier så langt det er mulig. Da kan det bli felles
tilbud for SFO og barnehage. Barnehagene/SFO holder stengt hvis det til sammen i kommunen er
påmeldt færre enn 5 barn.
Barna bør ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret – 3 av disse skal tas sammenhengende i
sommerhalvåret, i tidsrommet 15. juni – 14. august.
Påmelding i ferier er bindende.
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11. Leke- og oppholdsareal
Arealnorm for barnehagene er minimum:
Per barn over 3 år = 4,0 m2 og per barn under 3 år = 5,3 m2

12. Aldersfordeling og barnetall
Barn under 3 år opptar to barnehageplasser. De barna som fyller 3 år før 1. oktober, blir regnet som
3-åringer fra starten på barnehageåret 15. august og opptar dermed bare en plass hele høsthalvåret.
De som fyller 3 år før 1. mars, blir regnet som 3-åringer fra 1. januar og opptar fra da bare en plass.
Dette kan gi ledige plasser fra 1. januar.
Barnetallet skal ikke overskride det barnehagen er godkjent for.
Maksimum antall per 1 barnehagelærer er 18 barn.

13. Erstatning
Kommunen har ingen erstatningsplikt overfor tingene til barna i barnehagen. Rindal kommune
tegner ulykkesforsikring for barna i barnehagen.

14. Iverksetting/forandring av vedtektene
Vedtektene blir satt i verk fra den dato de er vedtatt av kommunestyret.
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