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VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN 

KOMMUNE               

 

Vedtatt i K-styresak av 22.04.2009 – PS 2009/10 – Vedtekter for barnehagene i Kvænangen 

  

                                             Endringsvedtak 

 

Endret i K-styresak av 24.06.09 – PS 29/2009 - gratis plass til 2, 3 barn osv., fra 01.08.09. 

Endret i K.styresak/oppvekst og omsorg - PS 2011/9- om 4 uker fellesferie i barnehager.  

Endret i O/O sak av 05.02.13 – PS 2013/4 - kost i barnehager. 

Endret i O/O sak av 08.04.14 – PS 2014/19 - økning av kostsats med kr.30 til 250.-  

Endret i kongl.res. av 17.04.15 - foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4-5 åringer.  

Endret i K-styresak av 29.04.15 - PS 20/15 - betalingsregler i § 11.   

Endret i K-styresak av 27.06.2018 – PS 47/18 
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Kapittel 1. BARNEHAGENS VEDTEKTER 

§ 1-a. Barnehagens vedtekter 

I henhold til Lov om barnehager, § 7 fjerde ledd skal barnehageeieren (Kvænangen kommune) fastsette 

barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de 

foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i 

SU, åpningstid (se Barnehagelov § 7 fjerde ledd).  

Vedtektene gjelder for de kommunale barnehagene i Kvænangen kommune. Barnehagene drives av 

Kvænangen kommune i samsvar med lover, forskrifter, avtaler, kommunale vedtekter og andre 

bestemmelser.  

Vedtekter for barnehagene i Kvænangen kommune er ikke uttømmende, og ved behov må gjeldende 

lover, forskrifter, avtaler og kommunale bestemmelser særskilt konsulteres. 

  

Kapittel 2. FORMÅL / PEDAGOGISK INNHOLD  

§ 2-a. Formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 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 få utfolde skaperglede, 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 og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (se 

bhg loven §1) 

 

0 
Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 

 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2008-12-19-119
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-06-18-828
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§ 2-b. Barnehagens innhold 

 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser 
og aktiviteter. 

 Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

 Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. 

 Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver 
(rammeplan) ved forskrift. 

 Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

 Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

0 
Endret ved lover 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827), 17 

juni 2016 nr. 66 (ikr. 1 aug 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 674). 

 

Kapittel 3. KOMMUNENS ANSVAR OG FORVALTNING 

§ 3-a. Kommunens ansvar 

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 

kommunen, jf. Barnehagelov § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og 

behov» (se Barnehagelov § 8 andre ledd). 

Kommunen skal til enhver tid ha full barnehagedekning ved hovedopptak.  

 

§ 3-b. Forvaltning og tilsyn 

Hovedutvalg for Oppvekst- og Omsorg har ansvaret for forvaltning og tilsyn og er ellers politisk 

fagutvalg for barnehagene. Utvalg for oppvekst/omsorg er godkjenningsorgan for alle barnehager 

etablert i kommunen. Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens 

egnethet i forhold til mål og innhold (Jamfør Barnehageloven §§ 1 og 2). 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2010-06-18-26
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-06-18-827
https://lovdata.no/LTI/lov/2016-06-17-66
https://lovdata.no/LTI/lov/2016-06-17-66
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-06-17-674
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§ 3-c. Administrativ inndeling og daglig drift 

Administrativt er barnehagene underlagt Rådmannen ved Etatsleder for oppvekst og kultur. Den 

daglige driften i barnehagen er tillagt styreren.  

 

 Ansatte og andre som forvalter barnehagesaker er underlagt taushetsplikt etter 
Forvaltningslovens § 13, og Lov om barnehager § 20. Taushetserklæring skal leses og 
undertegnes for å sikre at innholdet er forstått. 

 Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til barneverntjenesten iht. Lov om 
barnehager § 22 og til Sosialtjenesten etter § 21 i samme lov. 

 Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest (Lov om 
barnehager § 19, første ledd). 

 Kommunen kan kreve politiattest også for andre personer som regelmessig oppholder 
seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift (Lov om 
barnehager, § 19, annet ledd). 

 

§ 3-d. Registrering i enhetsregisteret 

Barnehagene er registrert i Enhetsregisteret med egne organisasjonsnumre. 

 

Kapittel 4. OPPTAKSKRETS, OPPTAKSMYNDIGHET 

§ 4-a. Opptakskrets 

Som opptaksområde regnes det geografiske område som naturlig sogner til vedkommende barnehage. 

Barn fra andre opptaksområde kan likevel tas opp i annen opptakskrets når det foreligger grunner som 

tilsier dette.  

 

§ 4-b. Opptaksmyndighet hovedopptak 

Utvalg for oppvekst/omsorg foretar hovedopptak av barn etter innstilling fra rådmannen i samråd med 

styreren i vedkommende barnehage. 

 

§ 4-c. Opptaksmyndighet supplerende opptak 

Rådmannen ved Etatsleder for oppvekst og kultur kan i samråd med styreren foreta administrativt 

opptak for perioder utover 3 måneder i barnehageåret etter retningslinjene for supplerende opptak. 
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§ 4-d. Opptaksmyndighet administrativt opptak 

Styreren kan foreta administrativt opptak i følgende tilfeller: 

 Etter prioritet venteliste etter hovedopptak etter retningslinjene for supplerende 
opptak. 

 For kortere perioder i barnehageåret på inntil 3 måneder når det er ledig plass og etter 
at venteliste er oppbrukt. I tvilstilfeller forelegger styreren søknaden for rådmannen 
v/leder for oppvekst/kultur. 

 

Kapittel 5. HOVEDOPPTAK KRITERIER  

§ 5-a. Hovedopptak 

Kvænangen kommune har ett hovedopptak i året, og supplerende opptak ved behov. Barnehageåret 

er i perioden 1.august – 31.juli. Oppstart er 2. mandag i august (eventuelt    1.mandagen i august). 

Styrer orienterer foreldrene om den enkelte barnehages daglige driftsplan. 

Søknadsfrist til hovedopptaket fastsettes av kommunen.  Normalt vil søknadsfrist være 15.mars i året. 

Barn som fyller 3 år innen 31.12. i barnehageåret, regnes som over 3 år pr. 1.august ved hovedopptak 

og supplerende opptak. På grunn av aldersfordelingen, eller av andre spesielle/driftsmessige årsaker, 

kan styrer tildele barn plass i en annen avdeling enn omsøkt.  

 

§ 5-b. Tildeling av barnehageplass 

Barnehageplass tildeles fast ved innvilgelse av søknad ved hovedopptak, og plassen gjelder inntil denne 

blir sagt helt opp av foreldre/foresatte, eller barnet begynner på skole. 

Ved behov for ny plass for samme barn hvor plassen er helt sagt opp tidligere, må det søkes på nytt 

ved hovedopptak. Ved økning/reduksjon av tildelt fast plass, gjelder den nye tildelte plass til enhver 

tid, som fast plass. Se likevel oppsigelsesregler under 12.2.  

Foreldre/foresatte som innvilges plass for barn bosatt i andre kommuner, må søke på nytt hvert år ved 

hovedopptak. 

Søknader om plass etter hovedopptak, og som administrativt tildeles plass, må søke på nytt ved neste 

hovedopptak. 
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§ 5-c. Ledige plasser til eventuelle klager 

I hver barnehage/avdeling avsettes det ved behov ved hovedopptak, én plass i 

aldersgruppen 0-2 år og én plass i aldersgruppen 3- 5/6 år til eventuelle klager. 

Søkere som etter Barnehageloven § 12a ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på 

venteliste til barnehagen. I tillegg kan det ved behov settes opp generell venteliste av senere søkere. 

 

§ 5-d. Opptakskriterier 

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 barnehage 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 (Barnehageloven § 12a). 

Barn som fyller ett år etter november, men som har rett til prioritet etter barnehagelovens § 13, har 

fortrinnsrett foran barn som har rett til barnehageplass etter Barnehagelovens § 12a i samme 

barnehage. 

Søkere med rett til barnehageplass etter Barnehagelovens § 12a, som ikke ønsker plass ved første 

aktuelle opptak, skal tilbys plass ved neste opptak (neste års hovedopptak). 

Den samme regel gjelder for barn som har rett til plass, men er tilflyttet kommunen etter tidspunktet 

for oppstart i barnehage eller som ikke har søkt innen fristen for hovedopptak. 

Barn som har fylt ett år innen utgangen av august får rett til prioritet etter Barnehageloven § 13 kun 

betydning der det er flere søkere som ønsker plass i samme barnehage. 

Dette gjelder forutsatt at barnet tilhører barnehagens opptakskrets og at kommunen av praktiske og 

økonomiske hensyn ikke plasserer barnet i en annen barnehage (Barnehagelov § 13, tredje ledd). 

Det skal foretas en sakkyndig vurdering 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 og fjerde ledd, 

har rett til prioritet ved opptak. 
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§ 5-e. Prioritering av søknader 

Videre legges det vekt på følgende i prioritert rekkefølge for de øvrige søknader: 

 Om barnet tilhører språklig og/eller kulturell minoritet. 

 Barnegruppas antall og sammensetning, herunder kjønns- og alderssammensetning, 
kontinuitet og barn med spesielle behov i forhold til barnehagepersonalets 
arbeidssituasjon og arbeidsmiljø (gis prioritet foran nedenstående punkter).  

 

Under ellers like forhold prioriteres: 

 Barn som tilhører siste år i førskolealderen og som ikke tidligere har gått i barnehagen. 

 De helsemessige-, økonomiske- og sosiale forhold i hjemmet, herunder barn av enslige 
forsørgere, søsken i barnehagen og foresattes behov i utdanningssituasjon. 

 

Barn som ikke får tildelt plass i forbindelse med hovedopptak i eget geografisk område, vil bli tildelt 

plass i annen opptakskrets.      

 

§ 5-f. Supplerende opptak 

Gjelder administrativt opptak av barn på venteliste. Ved supplerende opptak skal barns rett til 

prioritert plass etter Barnehageloven § 13 innvilges. 

Videre prioriteres barn det er fattet vedtak for etter Lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet 

og fjerde ledd etter. 

Videre prioriteres venteliste etter hovedopptak for barn med rett til plass etter Barnehageloven § 12a, 

som ikke har fått innvilget sitt første ønske. 

Utover dette prioriteres ventelisten etter søknadenes innkomne rekkefølge. 

Innvilgelse av søknader for barn satt på venteliste ved hovedopptak for innvilgelse av 1.prioritet, gis 

fast plass. 

Søknader om plass etter hovedopptak, innvilges midlertidig plass. Disse må søke på nytt ved neste 

hovedopptak. 
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Kapittel 6. OPPHOLDSTID / ÅPNINGSTID / PLANLEGGING / FERIE 

§ 6-a. Oppholdstid 

Det kan tildeles plass i barnehagen innen følgende grupper: 

 40 % plass (2 dager ukentlig), 

 60 % plass (3 dager ukentlig), 

 80 % plass (4 dager ukentlig), 

 100 % plass (5 dager ukentlig). 

 

Minste oppholdstid for barn skal være 2 dager pr/uke, tilsvarende 40 % plass, og gjelder innenfor 

barnehagens åpningstid evt. utvidet åpningstid. 

100 % plass tilsvarer minst 41 timer pr. uke og innenfor barnehagens åpningstid/utvidete åpningstid. 

I helt spesielle tilfeller, hvor behov for annen fordeling kan oppstå, sendes skriftlig søknad til etat for 

oppvekst/kultur. I slike tilfeller skal det normalt foreligge et dokumentert behov fra spesialist/ 

lege/helsesøster/andre.  

 

§ 6-b. Åpningstid 

Barnehagen har følgende åpningstider: 

Heldagsbarnehager mandag – fredag kl. 07.45 – 16.15, evt. kl. 06.45 - 16.30 etter behov, og ved 

bestilling før kl. 14.00 arbeidsdagen i forkant.  

Dersom barnet ikke kan møte i barnehagen, skal barnehagen varsles senest samme dag innen kl. 09.30 

om fraværet. 

For korttidsbarnehage og familiebarnehage fastsettes åpningstiden for hvert enkelt barnehage/hjem 

av Utvalg for oppvekst/omsorg ved godkjenning av vedkommende barnehage/hjem. 

 

§ 6-c. Planlegging for personalet 

Barnehagen kan avsette inntil 7 dager i løpet av barnehageåret til planlegging og kompetanseutvikling. 

Disse dagene skal så langt råd er samordnes med grunnskolens dager til samme formål. 
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§ 6-d. Ferie 

Barnehagene holdes stengt de tre siste hele ukene før første mandagen i august, og de ansatte avvikler 

fellesferie i denne perioden (tre uker sammenhengende stengt). Barnehagene er også stengt mellom 

jul og nyttår, og i påskeuka. Her avvikler personalet den fjerde ferieuka. 

SFO har fellesferie samtidig med barnehagen, og starter opp igjen første mandagen i august. De to 

siste ukene før fellesferien og uka etter oppstart av nytt barnehageår vurderes sammenslåing av 

barnehagen og SFO. Det må kartlegges barnegruppas størrelse både i barnehagen og i SFO, og gjøres 

en vurdering utfra resultatet der. Er det under seks barn i SFO og redusert barnegruppe i barnehagen 

bør en sammenslåing kunne gjennomføres. Da blir tilholdsstedet for alle barnehagen (eventuelt kan 

man se en løsning hvor førskolebarna blir overflytta til SFO sammen med en av personalet i 

barnehagen).  

Jul og nyttårsaften holdes barnehagene stengt. 

 

Kapittel 7. AREALUTNYTTING / ANTALL BARN 

§ 7-a. Arealnorm 

Følgende veiledende arealnormer nyttes ved godkjenning av nye barnehager/avdelinger og ved 

fastsetting av antall barn ved opptak: 

 4𝑚2: netto leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år. 

 5,4𝑚2: netto leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år 

 

§ 7-b. Antall barn 

Ved opptak av barn både under og over 3 år, reduseres antall barn forholdsmessig slik at antall barn 

som er tilstede samtidig ikke overstiger det godkjente areal for barnehagen. 

Utover fastsetting av antall barn i.h.t. arealnormen, foretar opptaksmyndigheten tilpasning av antall 

barn ut fra følgende kriterier for å få en forsvarlig arealutnytting i vedkommende barnehage:  

 Barnas alder, 

 barnas oppholdstid, 

 barnegruppas sammensetning, 

 andre forhold av betydning. 
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§ 7-c. Familiebarnehagehjem 

For familiebarnehagehjem gjelder følgende:  

 Barnegruppa kan maksimalt bestå av fem barn samtidig medregnet assistentens egne 
barn i førskolealder. 

 

Det skal som hovedregel være minst to barn i hjemmet, inklusive hjemmets egne barn dersom de 

deltar i ordningen. Se unntak for ett barn. 

Dersom barnegruppa er under 3 år, må antallet reduseres og kan maksimalt være 4 barn.   

Begrensningen settes på grunnlag av hjemmets egnethet. 

 

Kapittel 8. BETALING / FRIPLASS GENERELT 

§ 8-a. Foreldrebetaling 

Maksimalgrense for foreldrebetaling i barnehagen fastsettes av Stortinget i årlig budsjettvedtak 

(Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1), og foreldrebetalingen kan ikke settes høyere enn 

maksimalgrense bestemt av Stortinget. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen skal ses i forhold til 

en betaling elleve måneder i året.  

Betaling av barnehageplass følger normalt de satser og betalingsdatoer som til enhver tid er vedtatt 

gjeldende av Stortinget. Det gis ikke særskilt varsel til den enkelte foresatte om endring i satsene, men 

prisøkningen blir kunngjort på kommunens hjemmeside etter mottak av disse.  Betaling for kost kan 

komme i tillegg (se vedtak i O/O- PS 2013/4). Barn kan tildeles frukt etter vurdering.  

Kommunestyret kan bestemme lavere sats/andre særskilte reduksjoner i betaling.  

Betaling for et deltidstilbud skal være lavere enn betalingen for et heldagstilbud. Barnehageeier står 

imidlertid fritt til å bestemme hvor mye lavere prisen for et deltidstilbud skal være.  

Etter § 4 i Forskrift om foreldrebetaling, kan kommunestyret sette foreldrebetalingen høyere enn den 

gjeldende maksimalgrense når:  

a) Barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker, eller  

b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes.  
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§ 8-b. Månedlig betaling 

Det betales for 11 måneder i barnehageåret i heldags barnehage. Juli måned er betalingsfri måned for 

helårs fast plass, og midlertidig plass tildelt fra og med 1.august. 

For plass tildelt i løpet av barnehageåret, betales det frem til og med siste dag før fellesferien.  

For plass i korttidsbarnehage betales det for det tidsrommet barnehagen er åpen. 

Kostpenger faktureres med kr. 250.- pr. mnd. for hel plass samtidig med foreldrebetaling. 

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Det tildeles ikke ekstra ressurser til ordningen.  

Innbetaling skjer forskuddsvis til kommunekassen innen 20. i hver måned. 

I de tilfeller hvor kommunen som barnehageeier er skyld i at barnehagen må holde stengt, refunderes 

foreldrebetalingen for det aktuelle tidsrommet. Månedsbeløpet deles på 21,75, som er beregning for 

dagsats (gjennomsnittlig antall hverdager i en måned.) For lengre perioder kan annen beregning 

nyttes. 

Ved for sen betaling ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr, lov om renter ved forsinket betaling av 

17.12.76 nr. 100. Kravet vil bli inndrevet gjennom rettslig inkasso ved manglende betaling. Se 

inkassoloven av 13.05.1988 nr.26 med forskrift fastsatt i kgl.res. av 14.07.1989. 

 

§ 8-c. Betalingsfritak 

Ved sammenhengende fravær utover 1 måned på grunn av sykdom eller andre spesielle grunner, kan 

det søkes Utvalg for oppvekst/omsorg om betalingsfritak. Det kan søkes sosialkontoret og barnevern 

om friplass. 

 

§ 8-d. Pliktig fravær 

Barna skal ha 4 uker fravær fra barnehagen i løpet av barnehageåret. 3 uker av fraværet anses brukt i 

forbindelse med barnehagens fellesferie. For barn som gis tilbud i en sommeråpen barnehage/avdeling 

må tilsvarende fravær legges til annet tidspunkt i samme barnehageår.    

 

Kapittel 9. MODERASJONSORDNINGER 

§ 9-a. Søskenmoderasjon 

Det gis 50 % søskenmoderasjon for andre, tredje og flere barn. 
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§ 9-b. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling 

Jamfør Forskrift om foreldrebetaling § 3, tredje ledd, skal foreldrebetalingen for første barn i barnehage 

utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 

12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling 

etter Forskrift om foreldrebetaling § 1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd 

med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 50 % av foreldrebetalingen for første barn. 

 

§ 9-c. Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer 

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i 

husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig 

kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt 

skolestart. 

 

§ 9-d. Søknad om reduksjon 

For ordninger under §§ 12 a-c, skal søknaden sendes til Etat for oppvekst og kultur. Det skal søkes om 

reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen, og det må søkes for hvert barnehageår. 

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som 

ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse, eller ved vesentlig og varig 

endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen 

dokumentasjon for inntekt. 

Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som 

samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et 

ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast 

hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har 

samme folkeregisteradresse som barnet. 

Reglene om maksimalpris for foreldrebetaling i forhold til inntekt kommer i tillegg til retten til 

søskenmoderasjon. Det vises til Utdanningsdirektoratet vedrørende utfyllende regelverk. Søknad 

sendes helst innen 15.mars, ved hovedopptak. 

Opplysninger om ordningen finnes blant annet på kommunens hjemmeside, Utdanningsdirektoratet, 

Fylkesmannen, barnehagen og kommunens administrasjon. Kommunen som barnehageeier plikter å 

drive aktivt opplysningsarbeid angående moderasjonsordninger.                                                                                                                                                                                                                                                
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Kapittel 10. OPPSIGELSE/REDUKSJON AV BARNEHAGEPLASS 

§ 10-a. Oppsigelse 

Oppsigelse av tildelt barnehageplass utover 1 måned skal sies opp med skriftlig varsel. 

 

§ 10-b. Oppsigelsestid 

Ved oppsigelse av bekreftet mottatt plass som gjøres etter 15.mars, eller søknad om 

midlertidig/redusert plass i barnehagen etter 15.mars, er oppsigelsestiden 3 måneder regnet fra 

1.august.  

Foreldre som innen 15.mars melder oppsigelse/endringer som gjelder etter 1.august, gis ikke 

oppsigelsestid. 

I perioden 1.oktober – 15.mars er det 1 måneds oppsigelsestid innenfor gjeldende barnehageår. 

Når spesielle grunner foreligger, kan det søkes Utvalg for oppvekst/omsorg om avkortet oppsigelse 

med betalingsfritak for gjenstående del av ordinær oppsigelsestid. 

 

§ 10-c. Oppsigelse ved nedleggelse 

I de tilfeller hvor kommunen gjør vedtak om å legge ned barnehage/avdeling/familiebarnehagehjem, 

kan kommunen som barnehageeier si opp barnehageplassene i vedkommende 

barnehage/avdeling/familiebarnehagehjem med 2 måneders skriftlig varsel. Foreldre skal tilbys ny 

plass i annen barnehage/avdeling/familiebarnehagehjem. 

 

Kapittel 11. KLAGE / INNSYNSRETT 

§ 11-a. Klageinstans   

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunen etter barnehagelovens §§ 10 og 11, § 14 

andre ledd, §§ 16 til 18 og §§ 19 e til 19 h og der det følger av forskrift gitt i medhold av barnehageloven 

(Barnehageloven § 9b).  

I saker avgjort av Utvalg for oppvekst/omsorg, er Kommunestyret normalt klageinstans. Unntatt herfra 

er saker hvor Fylkesmannen etter lov eller forskrifter er klageinstans. 

I delegerte saker etter Barnehagelovens § 13 som er avgjort av Etatsleder oppvekst og kultur og/eller 

barnehagestyrer, er Utvalg for oppvekst/omsorg klageinstans.  
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§ 11-b. Klagerett ved opptak 

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass, også dersom verken 

første eller andre ønske innvilges. Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til 

prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen 

(Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak § 6). 

Søkere som ved hovedopptak verken får første eller andre ønske oppfylt, kan kreve en skriftlig 

begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket plass (Forskrift om saksbehandling ved 

barnehageopptak § 4). 

Ved supplerende opptak kan søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet kreve slik 

begrunnelse dersom de ikke tilbys plass (Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak § 3). 

 

§ 11-c. Klagefrist 

Klagefrist er 3 uker fra mottatt avgjørelse jamfør Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak § 

9. 

 

§ 11-d. Søkerens adgang til innsyn  

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn i § 18 til § 21 gjelder tilsvarende så langt det ikke er gitt 

særregler i forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak. 

Retten til innsyn gjelder ikke for opplysninger om andres personlige forhold etter forvaltningsloven § 

13 annet ledd, herunder bl.a. opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold, 

boligforhold, økonomi eller klientforhold til det offentlige. 

Henvendelser om innsyn skal behandles av kommunen. 

  

Kapittel 12. SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD 

§ 12-a. Samarbeidsutvalgenes sammensetning 

Én-avdelingsbarnehager: 

 1 representant valgt av Utvalg for oppvekst/omsorg. 

 1 representant valgt av og blant foreldrerådets medlemmer for ett barnehageår. 

 1 representant valgt av og blant barnehagens ansatte for ett barnehageår. 
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Flere-avdelings barnehager: 

 2 representanter valgt av utvalg for oppvekst/omsorg for valgperioden 

 2 representanter valgt av og blant foreldrerådets medlemmer for ett barnehageår. 

 2 representanter valgt av og blant barnehagens ansatte for ett barnehageår. 

 

Årsplan skal godkjennes av samarbeidsutvalget ved den enkelte barnehage. 

Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og 

grunnskole. 

 

§ 12-b. Samarbeidsutvalg ved familiebarnehagehjem 

Når barnehagehjem er tilknyttet én-avdelingsbarnehage, skal antall representanter være som for flere-

avdelingsbarnehager. Én av foreldrerådets representanter skal velges blant foreldre/foresatte til barn 

i familiebarnehjemmet(-ene), og én representant skal velges blant ansatte i familiebarnehjemmet(-

ene).  

For flere-avdelingsbarnehager gjelder samme representasjon når familiebarnehagehjem er tilknyttet 

barnehagen. 

 

§ 12-c. Foreldreråd 

Foreldrerådsmøter avholdes så ofte det er behov, dog minst to ganger i løpet av barnehageåret. 

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte som har barn i barnehagen. Styreren innkaller til 

konstituerende møte. 

 

Kapittel 13. DIVERSE BESTEMMELSER 

§ 13-a. Internkontroll 

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i barnehagene skal skje i henhold til Forskrift om intern kontroll og 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. og etablerte intern kontrollrutiner for 

den enkelte barnehage. 
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§ 13-b. Unntak fra vedtektene 

Når særlige grunner tilsier det, kan Utvalg for oppvekst/omsorg dispensere fra vedtektenes 

bestemmelser, med unntak av det som er fastsatt i lov og forskrift. 

 

§ 13-c. Endring av vedtekter 

Endring av disse vedtektene foretas av kommunestyret etter forslag/uttalelse fra Utvalg for 

oppvekst/omsorg. 

Oppdatering som følge av sentrale og kommunale bestemmelser foretas administrativt. 

 

§ 13-d. Ikrafttreden 

Vedtektene trer i kraft fra og med 1.august 2018. Hovedopptak og supplerende opptak for 

barnehageåret 2018/2019 gjøres i henhold til de nye gjeldende vedtekter fra 1.august 2018. Samtidig 

oppheves tidligere vedtatte vedtekter for kommunale barnehager i Kvænangen. 

 


