
 
 

 

Vedtekter for offentlige barnehager i Tjeldsund kommune 

Endret i tråd med vedtak KST 14-22. 

 
1. 

Virkeområde og 

eierforhold 

 

 

Evenskjer barnehage, Sandstrand barnehage, Ressan barnehage, 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 lov om barnehager (LOV-2005-06-17-64),  

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 m2 og 5,5 m2 for barn under 3 år. 

 

4.  

Opptaksmyndighet 

 

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

Det gjennomføres ett årlig hovedopptak med søknadsfrist 1.mars. 

Tildeling av barnehageplass er et enkeltvedtak og kan påklages. Det vises her til 

forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. 

Opptak i løpet av barnehageåret er delegert til den enkelte enhetsleder/styrer. 

 

5.  

Opptak 

 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars hvert år.  

Kommunen har samordnet opptak i barnehagene. 

Det er åpnet for kontinuerlig opptak til nærmeste barnehage for barn bosatt i 

Tjeldsund kommune i løpet av barnehageåret. 

Opptak til barnehage og tildeling av plasser skjer etter søknad i Visma Flyt 

Barnehage. Tildeling av plass er betinget av at barnet bor i Tjeldsund kommune fra 

det tidspunktet plassen tas i bruk. 

Barn uten rett til barnehageplass i hht. lov om barnehager § 16 kan tilbys plass 

dersom den aktuelle barnehage har kapasitet. 

 

Følgende prioriteringsliste gjelder ved opptak: 

a. Barn med rett til prioritet etter lov om barnehager §§ 16 og 17 og barn fra 

familier som har dokumentert store belastninger på grunn av sykdom eller 

funksjonshemninger. 

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. Barn som allerede har søsken i den aktuelle barnehagen 

d. Barn som har 1 år igjen til skolestart 

 

Under ellers like vilkår prioriteres søkere til full plass.  

 

 

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 ut barnehageåret.  

 

 

7. 

Oppsigelse 

 

Det er 4 ukers oppsigelsestid på barnehageplasser. 



 
 

 Oppsigelse av barnehageplass eller søknad om redusert barnehageplass skal sendes 

via Visma Flyt Barnehage. Når det ligger til rette for det, kan det innvilges kortere 

oppsigelsestid. 

Oppsigelse av plass innvilges ikke etter 1.april. Det betyr at barnehageplasser som 

sies opp etter denne datoen, må det betales i sin helhet ut barnehageåret. 

 

Permisjon fra barnehageplass kan i særskilte tilfeller innvilges etter søknad. 

 

8.  

Betaling  

 

 

 

Barnehagesatsene følger maksimalgrensen fastsatt av Stortinget. Betaling for kost 

kommer i tillegg.  

Kommunestyret fastsetter barnehagesatser, gebyrer og nivå på søskenmoderasjon 

gjennom årlig vedtak av betalingsregulativ. Det betales for 11 måneder pr. år. 

Betaling skal være fra startdato. 

  

Moderasjon: link til  informasjon om moderasjon udir.no 

  

I tilfeller hvor barn hentes etter stengetid vil foresatte belastes med gebyr i tråd med 

gjeldende betalingsregulativ fastsatt av kommunestyret. Gjelder for 2. gang for sent 

henting. 

 

Mislighold av betaling. 

Når foresatte tar imot en barnehageplass, aksepteres samtidig en 

betalingsforpliktelse. Manglende betaling medfører at det ilegges forsinkelsesrenter 

og purregebyr, og at kravet oversendes til rettslig inkasso.  

 

 

9.  

Åpningstid 

 

 

 

 

 

 

 

Ytre tidsrammer for barnehagenes åpningstid er 06.45-16.45. 

Den enkelte barnehages åpningstid fastsettes ut fra lokale forhold. 

Barns oppholdstid i barnehagen bør ikke overstige 9 timer pr. dag 

Barnehagene holder stengt 5 planleggingsdager pr. år samt jule- og nyttårsaften. 

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00.  

Foresatte informeres om dato for planleggingsdager når de får tilbud om 

barnehageplass og hvert år gjennom barnehagens årsplan. 

 

10. 
Ferie og 

sommerlukking 

 

 

Barns ferie må avvikles med 5 uker pr år, hvorav 3 uker skal være 

sammenhengende i perioden 20.06-14.08. Foresatte skal innen 1.mai gi skriftlig 

beskjed om når barnet skal ha feie. 

Planleggingsdagene utgjør den 5 ferieuka. 

Det kan samarbeides om barnehagetilbud og tilbud om skolefritidsordning om 

barnetallet er lavt. Dette gjelder også for ferier.  

Barnehager har anledning til å holde stengt i inntil to uker i juli. 

 

11.  

Styringsverket i 

barnehagen og 

foreldremedvirkning 

 

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.  

Enhetsleder/styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

 

 

 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/


 
 

12.  

Taushetsplikt og 

opplysningsplikt  

 

Personalet i barnehagen og medlemmer i samarbeidsutvalget plikter å følge reglene 

om taushetsplikt gitt i Forvaltningslovens § 13 jfr. lov om barnehage § 44. 

Personalet i barnehagen har opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og 

barneverntjenesten, jfr. §§ 45 og 46 i lov om barnehage. 

 

13.  

Politiattest 

 

Personalet må legge fram tilfredsstillende politiattest før oppstart i jobb i 

barnehagen, jfr. § 30 i lov om barnehage. 

 

14.  

Helse og hygieniske 

forhold  

 

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse, 

jfr. lov om barnehager § 50.  Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser 

på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på fastlagt skjema. 

Barnehagens styrer avgjør om et barn på grunn av sykdom midlertidig ikke kan 

være i barnehagen, både av hensyn til barnet selv og de andre barna. 

Ved ulykker, sykdom eller mistanke om epidemi, avgjør styreren om lege må 

kontaktes.  Foreldre/foresatte skal kontaktes omgående. 

Helsemyndigheten i kommunen føres tilsyn med kommunens barnehager.  Krav om 

helsevern i barnehage er hjemlet i «Forskrift om miljørettet helsevern i skole og 

barnehage». 

 

15.  

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. 

 

16.  

Ekstraordinære 

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. 

 

 

Vedtatt i kommunestyret 26.02.20. 

Revidert som følge av endring av lov om barnehager gjeldende fra 01.01.21. 

Revidert som følge av vedtak KST 14-22. 


