
  
  
  

Presisering av ferieavvikling for kommunale barnehager i Nærøysund kommune.  
  

Vedtektene for kommunale barnehager sier følgende:  
  
§ 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.  

§ 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 

2020/21:  

• Foldereid, Gravvik, Værum og Austafjord barnehage har 2 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.   

  

Eksempel på praktisering av vedtektene:  
  
Fire betalingsfrie uker som må tas ut i løpet av barnehageåret  

Det kreves foreldrebetaling for 11 måneder i året, det vil si at 4 uker er betalingsfrie og må dermed 

tas ut i ferie. Det er juli måned som er betalingsfri, selv om ferien tas ut på andre tidspunkt i året. 

Dette gjelder fra perioden 1. august ett år, til 31.juli neste år (innenfor et barnehageår). Som 

feriedager regnes dager som er varslet i forkant som fri for barnet, i tilknytning til vinterferie, 

påskeferie og eventuelle langhelger som familien vil ta ut. (Ikke sykedager og planleggingsdager). 

Varslingsfristen avgjøres av den enkelte barnehage.  

For barn som starter i barnehagen etter 1. januar i barnehageåret, vil det være naturlig å forvente at 

antall ferieuker står i forhold til lengden på resterende barnehageår. Utgjør oppholdet i 

barnehageåret 7 av 12 måneder må antall feriedager i barnehageåret stå i forhold til det, ca. to uker.    

 

Barnets rett til tre uker sammenhengende ferie i skoleferien  

Barnet har rett på tre uker sammenhengende ferie som skal tas ut i skolens sommerferie som i 2021 

strekker seg til og med uke 32.  

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

  

  

Barnehagens planleggingsdager  
  
Planleggingsdagene er regulert i de ansattes tariffavtaler og myndighetene forutsetter at 

barnehagene har målrettet kompetanseutvikling for de ansatte. For at barnehagene skal kunne 

oppfylle sitt samfunnsmandat og jobbe i tråd med rammeplanen er planleggingsdager viktige. 

Rammeplanen sier blant annet at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må være i stadig 



endring og utvikling. For Nærøysund kommune er ikke 5 planleggingsdager en del av ferien, men 

inngår i barnehagens pedagogiske arbeid.   

  
  

Eksempler på ferieavvikling:  
  

Barnehageåret varer fra 1.august – 31.juli hvert år  

 

• Eksempel 1: Dersom et barn har 4 ukers ferie lagt til de to siste ukene i juli og de to første 

ukene i august, som vil være i overgangen mellom to barnehageår, gjelder de to ukene i juli 

for inneværende barnehageår og de to ukene i august gjelder for neste barnehageår. Kravet 

om tre uker sammenhengende ferie for barnet er overholdt.  

  

• Eksempel 2: Dersom et barn ikke har hatt to ukers ferie i løpet av perioden 1.  

august/september, må de fire pålagte ferieukene avvikles før 31. juli.  
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