Godkjenning av barnehager
FORMÅL (Hensikten med prosedyren)
Sikre at virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder søker om godkjenning,
før driften settes i gang.

OMFANG (Hvem skal bruke prosedyren)
Barnehageeier

ANSVAR
Barnehageeier
Barnehagemyndighet

AKTIVITET/BESKRIVELSE
1. Befaring
 Etter henvendelse om mulig etablering av barnehage kan det foretas en befaring for å kartlegge
egnethet i forhold til beliggenhet og bygningsmasse m.m. før eventuell søknad skrives.
 Befaringen foretas sammen med Miljørettet helsevern.
 Det utarbeides rapport etter befaringen med vurderinger og eventuelle krav om utbedringer.
2. Veiledning
 Etter behov
3. Det søkes på eget skjema og søknaden skal inneholde:
 Oversikt over antall plasser, barn over - og under 3 år og organisering av barnegrupper
 Oversikt over antall ansatte, stillingsbetegnelser og stillingsstørrelser (jf. §§ 24, 25 og 26, Lov om
barnehager)
 Forslag til vedtekter for barnehagen (jf. § 8, Lov om barnehager)
 Tegning av bygg med spesifisert leke- og oppholdsareal
 Oversikt og plan over tilhørende uteområde, planlagt lekeutstyr, inngjerding m.m.
 Budsjett med oversikt over utgifter og inntekter
4.






Vedlagt søknaden kan følgende dokumenter være aktuelle:
Uttalelse fra Mattilsynet
Uttalelse etter forskrift om Miljørettet helsevern (helselovgivning)
Uttalelse i henhold til Arbeidsmiljøloven
Godkjenning i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven
Godkjenning i henhold til Plan- og bygningsloven

5. Søknad om godkjenning av barnehage sendes:
Tønsberg kommune
Oppvekst – myndighet og internkontroll
Postboks 2410
3104 TØNSBERG
6. Godkjenning:
 I Tønsberg kommune skal alle godkjenningssøknader politisk behandles og avgjøres i
kommunestyret.
 Godkjenningsbrev sendes til eier.
7. Annen relevant informasjon:
Tønsberg kommune skal godkjenne barnehager etter vilkår i Lov om barnehager. Før kommunen
fatter endelig vedtak om godkjenning, skal vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lov være
klarlagt. Kommunens vedtak kan påklages til Statsforvalteren.
Kommunen forutsetter at eiere av nye barnehager setter seg spesielt inn i Lov om barnehager og
dens bestemmelser i kapittel III, kapittel IV og veileder for godkjenning av barnehager F-4208 B.
Eiere av nye barnehager har rett til veiledning i godkjenningsprosessen.

