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VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NÆRØYSUND 
Gjeldende fra 09.12.2021 

 
 
 

§ 1. EIERFORHOLD 

Nærøysund kommune er eier av alle kommunale barnehager i kommunen, og står 

ansvarlig for driften. Forvaltning av eieransvaret for kommunale barnehager er 

tillagt utvalg FOLK. Den administrative tilknytningen ligger til oppvekst og familie. 

 

 
§ 2. FORMÅL 

Barnehagene drives i samsvar med § 1 i Lov om barnehager – formålsparagrafen, 

samt kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage. 

Barnehagene følger barnehagelovens bestemmelser, forskrifter og retningslinjer 

fastsatt av departementet. 

 

 
§ 3. SAMORDNET OPPTAK 

Nærøysund kommune har ett hovedopptak i året. Søknadsfrist er 1.mars hvert år for 

nytt barnehageår. Etter at hovedopptak er foretatt tas det opp søkere fortløpende 

gjennom året når det er ledig plass. Det søkes på felles elektronisk søknadskjema for 

alle barnehagene i kommunen. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside. 

Det er mulig å søke både kommunale og private barnehager i ønsket rekkefølge. 

Inntil 5 barnehager kan prioriteres, søkere oppfordres til å prioritere flere 

barnehager. 

Nytt barnehageår starter 1. august. Den enkelte barnehage innstiller barn til ledige 

plasser ut fra søkerliste. 

Det er samordnet opptak i hht barnehagelovens § 12. 
 

§ 4. OPPTAKSKRITERIER 

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn hvor det er fattet vedtak etter lov om 

barnevernstjenester § 4-12 eller § 4-4 annet og fjerde ledd, jfr barnehageloven § 13 

er prioritert. Dokumentasjon må vedlegges søknad. 

Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12 a; 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. 
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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. 

For øvrig vil følgende punkter bli vurdert: 

• Barnehageplass prioriteres barn som er bosatt i Nærøysund kommune 

• Barn i samme husstand/søsken bør få tilbud i samme barnehage 

 
 
§ 5. OPPSIGELSE 

Barn som har fått tildelt plass, beholder den til de begynner på skolen, eller til 
plassen sies opp. Oppsigelse av barnehageplass må skje elektronisk via kommunens 
hjemmeside. Ved oppsigelse etter 30. april, må det betales ut juni måned. 
Eventuell søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om oppsigelsestid, sendes 

enhetsleder. Det betales for 30 dager etter skriftlig oppsigelse. 

 

§ 6. FORELDREBETALING 

Betalingssatsene for barnehageplass fastsettes av kommunestyret ut fra sentrale 

føringer i forbindelse med årlig budsjettbehandling. 

Det kreves foreldrebetaling for 11 måneder pr. barnehageår. Betaling for kost 

kommer i tillegg. 

Det gis søskenmoderasjon med 30 % av ordinær betaling for barn nr. 2 og 50 % for 

barn nr. 3. 

Dersom regning for barnehageplass ikke er betalt innen forfall, kan plassen bli 

oppsagt. 

 
Kjøp av enkelt dag: 

Noen barnehager i kommunen tilbyr kjøp av ekstra dager for barn som har delt plass. 

Det kan benyttes inntil 10 dager hvert barnehageår og tilbudet kan bare gis dersom 

barnehagen har kapasitet aktuelle dager. 

 

§ 7. SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD 

Samarbeidsutvalg og foreldreråd for den enkelte barnehage velges i samsvar med de 

regler som er gitt i lov og forskrift. I tillegg skal eier være representert med ett 

politisk valgt medlem. 

Styrer i barnehagen fungerer som sekretær i utvalget med uttalerett, ikke 

stemmerett. 

 

§ 8. LEKE OG OPPHOLDSAREAL 

Nærøysund kommune følger sentrale føringer ifht. leke- og oppholdsareal. 

Minimumskravet er per i dag 5,3 kvm for barn under 3 år og 4,0 kvm for barn 

over 3 år. 
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§ 9. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID 

Barnehagens daglige åpningstid er fra 07.00 –16.30 og kan variere i de ulike 

barnehagene dersom det er behov. 

Barnehagene har ulik sommerlukking i barnehageåret: 

 
• Gravvik, Værum og Austafjord barnehage har 2 uker 

sommerstengt,               fortrinnsvis i juli måned. 

• Foldereid barnehage har 4 uker sommerstengt, fortrinnsvis i juli 

måned. 

• Tårnet og Kolvereid barnehage har sommeråpent. 

 
Barna skal som hovedregel ha tre uker sammenhengende ferie hvert år i skolens 

sommerferie. 

Foreldre/foresatte skal melde fra om ferieavvikling i god tid og senest innen 25.april i 

ferieåret. 

 
 

§ 10. PLANLEGGINGSDAGER 

Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. 

Barnehagen er da stengt. Informasjon om hvilke dager barnehagene skal ha stengt, 

gis ved oppstart av barnehageåret. 

 

§ 11. INTERNKONTROLL 

Kommunen skal ha et internkontrollsystem som tilfredsstiller Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehagene, og som forplikter barnehagen til å jobbe systematisk for å 

ivareta barnas arbeidsmiljø. 
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