Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager – vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014
§ 1. EIER
Barnehagene eies og drives av Vågan kommune.
Barnehager som ligger i eksisterende skolebygg eiet av Vågan kommune skal opprettholdes så lenge det er minst 8 plasser eller flere
som benyttes.
For å beholde langsiktighet og forutsigbarhet, skal ikke en barnehage nedlegges før det i to påfølgende barnehageår har vært
benyttet mindre enn 8 plasser.
Dersom det er lengre reisetid til nærmeste barnehage enn 35 minutter med bil/ferje (en vei), skal barnehagen likevel opprettholdes
når det i en periode på to påfølgende barnehageår har vært benyttet mer enn 5 plasser.
Dersom det i prognose for et barnehageår vises at der v il bli benyttet færre enn 5 plasser skal barnehagen nedlegges før
barnehageåret starter.
§ 2. RAMMER FOR DRIFTEN
De kommunale barnehagene i Vågan skal drives i samsvar med Lov om barnehager og Forskrifter til Lov om barnehager. Forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og de av departementenes til enhver tid fastsatte forskrifter, kommunale vedtak og
planer for den enkelte barnehage.
§ 3. FORVALTNING AV BARNEHAGENE
Hovedutvalg for kultur og oppvekst har ansvaret for styring og koordinering av barnehagepolitikken i kommunen.
§ 4. FORMÅL
Barnehagenes formål er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas foresatte.
Barnehagene skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med de kristne grunnverdier.
§ 5. OPPTAKSMYNDIGHET
Hovedutvalg for kultur og oppvekst er oppvekstmyndighet, men kan delegere opptaket til Rådmannen.
Styrer i barnehagen innstiller til opptak av barn. Opptak av barn i barnehage er enkeltvedtak etter Forvaltningslov, og følger lovens
regler.
Klage over opptak behandles etter Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

§ 6. OPPTAKSKRITERIER
Det kan søkes om plass for alle barn i førskolealder. Barnehagenes opptakskrets er Vågan kommune, opptak foretas i henhold til Lov
om barnehager § 12a Rett til plass i barnehage.
Ved opptak av barn i barnehage skal det prioriteres etter følgende:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne, Jfr. Lov om barnehager § 13
2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester

§ 7 OPPTAKSPERIODE
Rådmannen er ansvarlig for kunngjøring av opptak av barn. Søknad om plass sendes ServiceTorget. Barn som får tildelt plass i
barnehage, beholder plassen til skolestart dersom den ikke sies opp av en av partene. De som ønsker endring i oppholdstid for
eksempel fra hel til halv plass må si opp den ene og søke på nytt.
Ved overgang fra 0-3-års avdeling, kan man få tilbud om plass i annen barnehage dersom opprinnelig barnehage ikke har plass.
Barnet må være fylt 3 år innen 31.12.i opptaksåret for å bli tatt opp i 3-6-årsgruppa.
Nye søknader for opptak ved nytt barnehageår behandles i Hovedopptak pr. utgangen av april måned, søknader som ankommer etter
denne dato behandles fortløpende.
§ 8. OPPSIGELSE AV PLASS
En barnehageplass kan sies opp med minst 1 måneds varsel regnet fra 01. eller 15. i måneden. Oppsigelsen skal være skriftlig og
stiles til ServiceTorget. Det må betales for plassen i hele oppsigelsestida.
Oppsigelse av plass om våren må skje senest 30. april dersom en skal unngå å betale barnehageplassen ut barnehageåret.
§ 9. HELSE OG HYGIENISKE FORHOLD
§ 23 i Lov om barnehager; helsekontroll av barn og personale:
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære
undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.
Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.
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§ 10. ÅPNINGSTIDER/FERIER
Barnehagene kan maksimalt ha åpningstid mellom kl 07:00 og 17:00. Den enkelte barnehages åpningstid tilpasses foreldrenes
behov, og barnehagens bemanning, slik at den faller innenfor nevnte grenser, og ikke kommer under 41 t. ukentlig åningstid for
heldagsbarnehager.
Ingen barn kan ha lengre oppholdstid enn 9 timer pr. dag.
Barnehagene begynner nytt barnehageår 01. august, dvs. barnehageåret går fra 01.08-31.07
Barnehagene har åpent hele året bortsett fra 5 dager som benyttes til kurs/planlegging. I tillegg til disse dagene, må barna ha ferie i 4
uker i løpet av barnehageåret, hvorav minst 3 uker sammenhengende. Barnehagen må ha beskjed om barnas ferie så snart den er
fastsatt og senest innen 15. mai når det gjelder sommerferie, øvrig ferie 14 dager i forkant. Dersom behovet for å holde barnehagen
åpen om sommeren ikke er tilstede, blir barnehagen stengt for ferieavvikling.
§ 11. BETALING
Vågan kommunestyre fastsetter betalingssatsene for barnehagene. Kommunestyret vedtar i forbindelse med budsjettbehandlingen
satsene for eventuell søskenmoderasjon for påfølgende budsjettår. Moderasjon gis på den barnehageplassen med lavest
foreldrebetaling.
Det gis søskenmoderasjon kun for hele plasser. Juli er betalingsfri måned.
§ 12. SKYLDIG BETALING
Barnehageplasser skal betales innen 12. i måneden. Ca 1 uke etter forfall sendes purring som har betalingsfrist ca. 25. i måneden.
Dersom det ikke er betalt for oppholdet innen den 5. i måneden etter, mister barnet plassen i barnehagen. Udekket foreldrebetaling
kan tvangsinndrives. Ved purring påløper det gebyrer som kommer i tillegg til oppholdsssatsen
Det kan påregnes ekstra foreldrebetaling for barn som ikke hentes innen barnehagens stengetid.
De som er skyldig betaling for opphold kan ikke få sine barn inn i barnehagen ved nytt opptak.
§ 13. AREALUTNYTTING
Arealnormen for en plass i barnehage settes til 4 kvm og 1/3 mer for barn under 3 år. Utearealet skal være egnet, og normalt være 6
ganger større innearealet.
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§ 14. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG FORELDREMØTER
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet og
samarbeidsutvalgets oppgave fremgår av Lov om barnehager § 4.
Foreldremøter avholdes 2-3 ganger i året. Personalet skal være til stede på disse møtene. Styrer/ped.leder i barnehagen skal minst
1 gang pr. år sørge for at det gjennomføres foreldresamtale med de enkelte foresatte.
§ 15. PERSONALE/BEMANNING
Grunnbemanningen er på tre hele stillinger pr. barnegruppe 14-18 barn over 3 år, evt. 8-9 barn under 3 år når barnas oppholdstid er
over 6 timer.
I grunnbemanningen inngår 135% personale med barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning og 165% assistentressurs pr.
barnegruppe i en-avd.-barnehager.
Styreren/ped.leder skal ha barnehagelærerutdannning/ førskolelærerutdanning, dispensasjon kan gis for kortere perioder etter
Forskrift om pedagogisk bemanning
Alle ansatte i barnehagen må fremlegge politiattest etter Lov om barnehager § 19 og Forskrift til om politiattest i henhold til Lov om
barnehager.
§ 16 TAUSHETSPLIKT
For barnehagens ansatte, vikarer, studenter, lærlinger og medlemmer av barnehagenes samarbeidsutvalg gjelder reglene om
taushetsplikt etter Forvaltningslovens §§ 13 og 13 a-f.
§ 17. OPPLYSNINGSPLIKT
Barnehagenes personale har opplysningsplikt til sosialtjeneste og barnevernstjeneste i henhold til Lov om barnehager §§ 22 og 23.
§ 18. BARNEHAGENES LOKALER OG UTEOMRÅDE
Barnehagenes lokaler og uteområde bør stilles til disposisjon for områdets befolkning etter avtale med det enkelte samarbeidsutvalg.
§ 19. ØVINGSOPPLÆRING
Barnehagene stilles til disposisjon for øvingsopplæring i den grad det etter styrerens vurdering er faglig forsvarlig.
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§ 20. HMS – INTERNKONTROLL
Barnehagene skal fremme et trygt og utviklende miljø som skal hindre skader, ulykker og sørge for trivsel. Dette skal skje ved at
helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres. Barnehagene følger aktuelle forskrifter og barnehagenes egne sjekklister.
§ 21. UNNTAK FRA VEDTEKTENES BESTEMMELSER
Rådmannen kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra disse bestemmelsene med unntak av de som er bestemt i henhold til
Lov om barnehager.
§ 22. IKRAFTTREDELSE
De justerte/oppdaterte vedtektene for Vågan kommunes barnehager gjøres gjeldende fra 01.03.2014. Samtidig opphører tidligere
vedtatte – Vedtekter for Vågan kommunes barnehager.
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