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Tjeldsund kommune  

 

VEDTEKTER BARNEHAGE  
 

1. 

VIRKEOMRÅDE/ 

EIERFORHOLD 

 

 

Kanutten barnehage, Kongsvik barnehage og Ramsund barnehage eies og drives av 

Tjeldsund kommune. Rådmannen har ansvaret for forvaltning, drift og tilsyn av 

barnehagene. 

 

2. 

FORMÅL 

 

 

Barnehagene drives i samsvar med Barnehageloven, forskrifter og retningslinjer 

fastsatt av Kunnskapsdepartementet, rammeplan for barnehager, kommunale vedtak 

og planer for den enkelte barnehage. 

 

3. 

AREAL 

 

Arealnorm for barn over 3 år er 4 m
2
 og 5,5 m

2
 for barn under 3 år. 

 

4.  

OPPTAKS-

MYNDIGHET 

 

Rådmannen eller de/den opptaksmyndigheten delegeres til, foretar opptak av barn. 

Det gjennomføres ett årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. april.  

Formannskap er ankeinstans. 

 

5.  

OPPTAKSKRETS/ 

KRITERIER 

 

 

Kommunen har samordnet opptak i barnehagene på fastlandet.  

Barn fra egen kommune prioriteres. 

Barnehagene er godkjent for barn i alderen 0-10 år. I Kanutten barnehage vurderes 

antall barn under 3 år særskilt ved hvert opptak. Vurderingen foretas på grunnlag av 

den totale sammensetningen av barn det aktuelle barnehageåret. 

Ramsund og Kongsvik barnehage har egen avdeling for barn under 3 år – avhenger 

av antall barn i barnehagen. 

Følgende prioriteringsliste gjelder ved opptak: 

a Barn med rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 

b Enslige forsørgere i utdanning eller arbeid. Med enslig forsørger menes at mor 

eller far er alene med barnet. Samboere regnes ikke som enslige forsørgere.  

c Begge foreldre/foresatte i arbeid 

d Barn som allerede har søsken i den aktuelle barnehagen 

e Barn av kommunalt ansatte i Tjeldsund 

Under ellers like vilkår prioriteres søkere på 5-dagers plass. 

Søkere som ikke har fått førsteønsket oppfylt ved hovedopptak, skal gis rett til å 

bli satt på søkerliste ved gjeldende barnehage. Ved likhet foretas loddtrekning.  

Ved ledig kapasitet tildeles søkere fra andre kommuner midlertidig plass for ett år 

om gangen 

 

6.  

OPPTAKSPERIODE 

 

 

Barn som er tildelt plass, beholder denne inntil den sies opp fra en av partene eller 

til barnet begynner i skolen. Barn som flytter fra kommunen kan, om ønskelig, 

beholde plassen inntil nytt barnehageår. Nye plasser tildeles i hovedsak fra 

skolestart. 

Foresatte med barn på deltidsplass kan kjøpe enkeltdager i tillegg når barnehagen 

har kapasitet. 
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7. 

OPPSIGELSE 

 

 

Oppsigelse av barnehageplass eller søknad om redusert barnehageplass skal skje 

skriftlig med 1 måneds varsel regnet fra dato til dato.  

Permisjon fra barnehageplass innvilges ikke unntatt i helt spesielle tilfeller. 

 

8.  

BETALING 

 

 

Barnehagesatsene følger maksimalgrensen fastsatt av Stortinget. Betaling for kost 

kommer i tillegg. Det betales for 11 måneder pr. år.  

Kommunestyret fastsetter barnehagesatser, gebyrer og nivå på søskenmoderasjon 

gjennom årlig vedtak av betalingsregulativ. Betaling skjer forskuddsvis.  

 

9.  

ÅPNINGSTID 

 

 

Barnehagene i kommunen er åpne fra kl. 07.00 - 16.00 5 dager i uka.  

For å tilpasse brukernes behov, kan barnehagene gjøre mindre justeringer etter 

samråd med oppvekstsjef. 

Barns oppholdstid i barnehagen skal ikke overstige 9 t pr. dag. 

Barnehagene holder stengt de to siste hele ukene i juli, 5 planleggingsdager pr. år 

samt jule- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00. 

Det samarbeides om barnehagetilbudet på fastlandssida i ferier om barnetallet er 

lavt. 

Barns ferie må avvikles med minst 4 uker pr år, hvorav minst 2 uker 

sammenhengende i hovedferieperioden.  

Det samarbeides om barnehagetilbud og tilbud om skolefritidsordning om 

barnetallet er lavt. Dette gjelder også for ferier. 

 

10.  

STYRINGS-

VERKET I  

BARNEHAGEN 

 

 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.  

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. 

Foreldrerådet velger foreldrenes representant(er) til barnehagens samarbeidsutvalg. 

Antall representanter, 1 eller 2, fra de ulike partene (foresatte, ansatte og 

kommunen) reguleres i forhold til antall virksomme avdelinger i barnehagen.  

 

11.  

TAUSHETSPLIKT 

OPPLYSNINGS-

PLIKT 

 

Personalet i barnehagen og medlemmer i samarbeidsutvalget plikter å følge reglene 

om taushetsplikt gitt i Forvaltningslovens § 13 jfr Barnehagelovens § 20. 

Personalet i barnehagen har opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og 

barneverntjenesten, jfr § 21 og 22 i Barnehageloven. 

 

12.  

POLITIATTEST 

 

Personalet må legge fram tilfredsstillende politiattest som viser om vedkommende 

er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn, jfr § 19 i Barnehageloven. 

 

13.  

FORSIKRING 

 

 

Barn i kommunale barnehager er ulykkesforsikret mens de er i barnehagen, på 

direkte vei til og fra barnehagen, og når de under barnehagens ledelse deltar på 

turer. 

 

14.  

EKSTRA-

ORDINÆRE 

SITUASJONER 

 

 

Ved ekstraordinære situasjoner utenfor eiers kontroll der barnehagen må holdes 

stengt pga streik, strømbrudd, natur-skader m.m., vil ikke foreldrebetaling bli 

refundert. 

Lengre sykdomsfravær og lignende hos barnet gir heller ikke refusjon i 

foreldrebetalingen. 

 

 


