
VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RE 

Vedtatt i kommunestyret 25.10.2016/rev. 01.08.2017 

 

 

§1 EIERFORHOLD/FORSKRIFTER 

Barnehagen eies av Re kommune og drives i samsvar med «Lov om barnehager» og de av 

Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak for 

den enkelte barnehage. 

 

§2 FORMÅL 

«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 menneskeverdet 

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 forutsetning. 

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 fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering.» (Lov om barnehager §1) 

 

§3 STYRING 

3.1 Forvaltning 

Kommunestyret eller den det bemyndiger har ansvaret for forvaltningen av og fører tilsyn med 

barnehagene i kommunen og har godkjenningsmyndighet for nye virksomheter underlagt 

barnehageloven. Tilbudet er administrativt tilknyttet kommunalsjef for oppvekst og kultur. 

3.2 Arealnormer 

Kommunestyret eller den det bemyndiger vil i sin godkjenning følge veiledende normer fra 

departementet med slik hovedregel: 

Netto lekeareal pr. barn over 3 år skal være minimum 4 m2. Der særlige behov tilsier det skal normen 

være 4.5 m2 pr. barn. For barn under 3 år skal normen være 5.5 m2 pr. barn. I særlige tilfeller, f. eks. 

åpen barnehage, kan normen være lavere. 

3.3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Barnehage og skole kan ha felles 

samarbeidsutvalg. Barnehagelovens forskrifter gir nærmere retningslinjer. 



 

§4 OPPTAK AV BARN 

4.1 Søknad om plass 

Hovedopptak skjer etter forutgående utlysning og søknad via Re kommunes hjemmeside og skal 

være avgjort før 1. mai. Søker er den som har den daglige omsorgen for barnet. Dersom barn utenom 

kommunen får plass, tildeles denne kun for barnehageåret og betales av bostedskommunen. 

Barnehageåret regnes fra 1. august – 31. juli. 

4.2 Opptak til barnehagene 

Opptaksmyndighet fastsettes i henhold til kommunens delegasjonsreglement. Det avholdes et 

internt opptak med de som har plass, men ønsker annen barnehage eller annen plass størrelse før 

hovedopptak. Frist for å søke internt opptak og hovedopptak er 31. januar. Kommunen har løpende 

opptak gjennom året. Det vil si at ledige plasser tilbys barn på venteliste fortløpende. 

4.3 Klageadgang 

Håndteres i henhold til bestemmelser gitt i Lov om barnehager med forskrifter. 

4.4 Flytting 

Ved flytting til annen kommune får barnet normalt beholde plassen inntil to kalendermåneder etter 

flytting. Adresseforandring må meldes straks. 

4.5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist 

Hovedopptaket skjer i vårhalvåret med søknadsfrist 31.01. Etter dette er det løpende opptak der 

søkere vil få svar senest en måned før ønsket startdato. Plassen beholdes til den sies opp eller til 31. 

juli det året barnet begynner på skolen. Oppsigelse av plass må gjøres skriftlig i det elektroniske 

barnehageprogrammet. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Det 

betales vanlig pris i oppsigelsestiden. Barn som slutter etter 15. mai må betale ut barnehageåret. 

4.6 Opptakskriterier 

«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. 

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. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Søknadsfristen til opptaket fastsettes av kommunen» (Lov om barnehager §12a) 

 

Innenfor denne rettigheten har vi følgende prioriteringer: 

1.prioritet: Barn med nedsatt funksjonsevne. 

Dokumenteres av lege/sakkyndig. 



2.prioritet: Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og 

fjerde ledd. 

Dokumenteres av barnevernet. 

3.prioritet: Barn av enslige forsørgere som aktivt søker eller er under utdanning eller i arbeid. 

Dokumenteres av skole/arbeidsgiver. 

4.prioritet: Barn fra hjem med alvorlig, kronisk syke foreldre/søsken.  

Dokumenteres av lege/sakkyndig. 

5.prioritet: Minoritetsspråklige barn med særlig behov for å lære norsk. 

6.prioritet: Søsken av barn som har plass. 

7.prioritet: Øvrige søkere fra Re. 

 

§5 BETALING FOR OPPHOLD 

Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri. 

Informasjon om moderasjonsordninger og søknadsskjema om reduksjon i foreldrebetalingen ligger 

på Re kommunes hjemmeside. 

5.1 Søskenmoderasjon 

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. to og 50% for tredje og flere barn i barnehage. 

Moderasjonen er beregnet ut fra foreldrebetalingen for første barn. 

5.2 Fravær p.g.a. sykdom 

Dersom barnet har sammenhengende fravær på to uker eller mer p.g.a. sykdom, innvilges redusert 

betaling etter søknad vedlagt legeattest. Sykefravær meldes til barnehagen.  

5.3 Tap av plass 

Gjentatt overskridelse av åpningstiden eller manglende betaling kan føre til oppsigelse. (Jfr. Re 

kommunes økonomireglement). 

 

§6 ÅPNINGSTIDER/FERIE 

Åpningstiden er fra 06.45 til 17.00. Barnehagen har stengt tre uker i juli. Onsdag før skjærtorsdag 

stenger barnehagene kl. 12.00. Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt. Barnehagene holder 

stengt fem planleggingsdager i året. Alle barn skal ha minimum fire ukers ferie i løpet av 

barnehageåret. Av dette bør minst tre uker være sammenhengende. Foresatte må melde fra om når 

barn skal ha sommerferie innen 20. april. 

 

 

 



§7 TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT 

Personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt etter Lov om barnehager §20. Uten hinder av 

taushetsplikt har barnehagepersonalet opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten og barneverntjenesten. (Lov om barnehager §§21-22.) 

 

§8 INTERNKONTROLL 

Barnehagen er underlagt kommunens overordna internkontrollrutine for helse, miljø og 

sikkerhetsarbeid og forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Dokumentasjon finnes i 

den enkelte barnehage. 

 

§9 FORSIKRING 

Ulykkesforsikring er ivaretatt av kommunen. 

 

§10 POLITIATTEST 

Den som skal arbeide i barnehage må levere tilfredsstillende politiattest. (Lov om barnehager §19.) 

 

§11 ENDRING AV VEDTEKTENE 

Vedtektene endres av kommunestyret. 

 

§12 UTØVELSE AV MYNDIGHET 

Der vedtektene tillegger kommunestyret myndighet, vil denne i enkelte tilfeller være delegert til 

annet politisk eller administrativt nivå i henhold til kommunens delegasjonsreglement. Re kommune 

har vedtatt et eget kvalitetssikringssystem for barnehagene i forhold til barnehageloven. 

 

 


