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1. Virkeområde
Denne vedtekt gjelder for barnehager eiet og drevet av Snillfjord kommune ved:
 Krokstadøra oppvekstsenter
 Ven oppvekstsenter
 Hemnskjela oppvekstsenter

2. Innledning
Etter lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven), skal det etter § 7 vedtas 
vedtekter for alle barnehager:

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er 
av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder:
a) eierforhold
b) formål, 
c) opptakskriterier
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget,
e) barnehagens åpningstid.
Vedtektene skal henvise til eller gjengi den dokumentasjon barnehagen har for barnehagens 
internkontrollsystem.

3. Formål
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.
Snillfjord barnehage skal ha et brukertilpassa tilbud til barn fra 0 år og fram til skolealder. 
Virksomheten skal drives etter Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver.
«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 men-
neskeverdet 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 fel-
lesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former 
for diskriminering.» jfr. Barnehageloven, sist endret 1.8.2013. 

4. Ansvar og myndighet
Kommunestyret har ansvar for forvaltning, tilsyn og godkjenning av barnehager etter 
barnehagelovens §§ 10 og 16. 
Administrativt er barnehagene tilknyttet oppvekstsentrene i skolekretsene. 
Styrer i barnehagen har ansvar for i samarbeid med øvrig personale å utarbeide årsplan. Denne 
drøftes i samarbeidsutvalg og foreldreråd.
For at barn i barnehagen skal kunne følge gjennomføring av årsplanens pedagogiske innhold 
forutsettes minst 2 dager i barnehagen pr. uke. Barn som er mindre enn dette i barnehagen kan 
ikke forvente å kunne følge årsplanen.

5. Samarbeidsutvalg og foreldreråd
Foreldreråd
Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barn i 
vedkommende barnehage. Foreldrerådet skal bl.a. fremme samarbeidet mellom heim og 
barnehage. Foreldrerådet organiserer seg selv. Foreldrerådet skal ha minst to møter i året.



Samarbeidsutvalg
Det opprettes felles samarbeidsutvalg med skolen når organiseringen som oppvekstsenter gjør 
dette naturlig. Dette settes sammen i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven § 5 og 
opplæringsloven § 11-1. 4. ledd.

6. Opptak i barnehage
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, med hovedopptak om våren.

Opptakskriterier
Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn 
under opplæringspliktig alder.
Barn som bor i andre kommuner kan få plass, men skal ikke prioriteres foran barn hjemmehørende 
i kommunen. Plass kan tildeles for ett barnehageår om gangen.

Hovedopptak
Styrer/rektor innstiller og foretar opptaket etter søknadsfristens utløp. 
Frist for søknad om barnehageplass og/eller melding om endring av tilbud er 1. mars.
Ved behov settes det opp en uprioritert venteliste. Ventelista er gyldig hele barnehageåret.

Opptak i løpet av året
Styrer/rektor kan i løpet av året tildele plasser dersom det er ledig kapasitet. Søknad må foreligge 
minst 1 måned før ønsket oppstart. Oppstart skjer fra 1. eller 15. i måneden. 

Avtale mellom foreldre og barnehage
Etter at det er gitt tilsagn om barnehageplass skal det utarbeides en avtale for hvert barn.
Avtalen skrives under av begge foreldre.
Klage på vedtak rettes skriftlig til kommunens klageorgan.

Oppsigelse av barnehageplass
Oppsigelsestiden for barnehageplass er en måned fra den 1. i påfølgende måned. 
Oppsigelse etter 15. april vil ikke innebære avkorting av barnehageåret.

7. Foreldrebetaling
Kommunestyret fastsetter satsen for foreldrebetaling, for opphold og matordning. Satsen fastsettes 
som hel eller halvdagsplass. Innkreving av foreldrebetaling skjer forskuddsvis.
For barn som har avtale om fri alle dager elevene i grunnskolen har fri, vil få forholdsmessig 
reduksjon av foreldrebetaling.
Søskenmoderasjon: Se kommunens gebyrregulativ.
Søknad om friplass eller annen støtteordning rettes til NAV.
Uttak av ferie utenom barnehagens eventuelt stengte periode (eks. sommerstengning) gir ikke rett 
til avkortet foreldrebetaling. Manglende betaling vil medføre utestenging.

8. Åpningstid og kjernetid 
Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.
Barnehagen holdes åpen alle dager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften 
og nyttårsaften.
Barnehagen holdes stengt på barnehagens planleggingsdager.
Kjernetid er tida mellom 09.00 og 15.00. Med kjernetid menes den tid i løpet av dagen da tiltakene 
etter årsplanen skal gjennomføres.
Åpningstida i barnehagen er i utgangspunktet 07.00 – 16.15. Endringer i åpningstida kan skje 
innenfor de personellrammer som fins i oppvekstsenteret, dersom dette ikke går på bekostning av 
bemanning i kjernetid.
Det forutsettes at alle barn i barnehagen har minst 75 % av tida i kjernetida.



Dersom åpningstiden ikke overholdes, etter gjentatte påminnelser, vil rektor/styrer kunne fatte ved-
tak om oppsigelse av plassen. 

9. Fravær
Dersom barnet blir fraværende skal barnehagen ha melding om dette.
Dersom plassen bare sporadisk blir brukt, tildeles plassen til et annet barn. Foresatte har mulighet 
til uttalelse før slikt vedtak fattes.
Dersom barnet pga. sykdom eller som ledd i forebygging av sykdom må holdes borte fra 
barnehagen, vil foreldrebetling ut over 14 dager i fraværsperioden tilbakebetales. Det forutsetter at 
fraværet er sammenhengende og at det foreligger skriftlig dokumentasjon fra lege eller helsesøster.

10. Mat og matservering
Den enkelte barnehage fastsetter tidspunkter for matservering. Barn som ikke er tilstede på de 
gjeldende tidspunkter, vil ikke bli servert før evt. neste måltid. 

11. Tøy og påkledning
Barna må være kledd slik at de kan delta både i inne- og uteaktiviteter.
Alt tøy skal være godt merket. Barnehagen kan ikke ta ansvaret for umerket tøy.
Barnet må ha tilstrekkelig klesskifte i barnehagen.

12. Ferieordning
Barnehagetilbudet gjelder maksimalt 11 måneder pr. år. Alle barn i barnehage skal ha 4 ukers ferie 
hvorav minst 3 uker skal tas sammenhengende i forbindelse med skolens sommerferie. 

13. Helsebestemmelser
Når barnet begynner i barnehagen må det leveres egenerklæring om barnets helsetilstand. Syke 
barn og barn som ikke kan delta i for eksempel uteleik skal ikke være i barnehage.
Barnehagens personale kan avvise eller sende heim barn dersom de mener barnets allmenn-
tilstand ikke tilsier at barnet bør være i barnehage.

14. Gjestebarn
Når særlig vektige grunner foreligger kan et barn tas inn i barnehagen for en avtalt periode.
Styrer vurderer inntak av gjestebarn i hvert enkelt tilfelle.

15. Ansvar for barnet
Foreldrene har ansvaret for barnet, også den tid det er i barnehagen. Barnehagen har imidlertid 
ansvaret for omsorg, stell og oppfølging mens barnet oppholder seg i barnehagen, eller deltar i 
aktiviteter andre steder i regi av barnehagen.
Barnehagen har ikke erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen.
Kommunen tegner ulykkesforsikring for alle barn i barnehagen.

16. Taushetsplikt
Alle som arbeider i barnehage eller behandler saker knyttet til enkeltbarn i kommunens politiske 
eller administrative system har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. 13 a-f. Personalet har 
etter barnehagelovens § 22 plikt til å bistå i enkeltsaker og å gi opplysninger til sosialkontor eller 
barnevernsmyndighet.

17. Internkontroll
Barnehagen skal utarbeide og vedlikeholde internkontrollsystem med utgangspunkt i forskrift om 
miljøretta helsevern i skoler og barnehager.


