
 
 
 
 

 
 

 

Tønsberg kommune 
Postboks 2410 
3104 Tønsberg 

Tønsberg rådhus 
Henvendelse Servicesenteret  
Halfdan Wilhelmsens allé 1 C 
3110 Tønsberg 

Telefon(sentralbord): 33 40 60 00 
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no 
Organisasjonsnummer: 921 383 681 

Søknadsskjema om godkjenning av familiebarnehage 
etter Lov om barnehager 

 

Om søker: 

Evt. dato for siste godkjenning: 

 

Ev. organisasjonsnummer: 

Barnehagen eies av: 

Navn på kontaktperson: Telefon: E-postadresse: 

Planlagt åpningstidspunkt: 

Beskriv bakgrunn for søknaden: 

 

 

 

 

Barnehagens organisering og utforming: 

Barnehagen netto leke- og oppholdsareal: Barnehagens lekeareal utendørs: 

Beskriv barnehagens/hjemmets utforming: 

 

Beskriv barnehagens organisering: 

 

 

Lov om barnehager: 

§§ 1 og 2 – formål og innhold (Beskriv hvilke muligheter det er for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 
aktiviteter (§2) i trygge og samtidig utfordrende omgivelser(§1)  
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Tønsberg kommune 
Postboks 2410 
3104 Tønsberg 

Tønsberg rådhus 
Henvendelse Servicesenteret  
Halfdan Wilhelmsens allé 1 C 
3110 Tønsberg 

Telefon(sentralbord): 33 40 60 00 
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no 
Organisasjonsnummer: 921 383 681 

Søker barnehagen om godkjenning etter Lov om barnehager § 1a - særlig formål: 

 Ja 

 Nei 

 

§ 8 Krav til vedtekter (Barnehagens vedtekter skal inneholde: Eierforhold, formål jf. §§ 1 og 1a, 
opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalg, barnehagens åpningstid): 
 

§ 24 Styrer (utdanning, stillingsstørrelse, administrasjonsressurs): 
 
 

§ 25 Pedagogisk bemanning (utdanning, stillingsstørrelse) 
 
 
 

§ 26 Grunnbemanning (utdanning, stillingsstørrelse) 
 

§ 30 Politiattest (rutine for å innhente og håndtere politiattest fra ansatte): 
 
 
 

Andre opplysninger av betydning for barnehagemyndigheten:  

 

 

Sted og dato: Eiers underskrift: 

 

 

Vedlegg som kan være aktuelle til søknaden: 

 Helsemyndighetens godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 Bygningsmyndighetens godkjenning etter Plan - og bygningsloven. 

 Arbeidstilsynets godkjenning etter Arbeidsmiljøloven. 

 Godkjenning fra Brannvesenet  

 Uttalelse fra Mattilsynet 
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Tønsberg kommune 
Postboks 2410 
3104 Tønsberg 

Tønsberg rådhus 
Henvendelse Servicesenteret  
Halfdan Wilhelmsens allé 1 C 
3110 Tønsberg 

Telefon(sentralbord): 33 40 60 00 
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no 
Organisasjonsnummer: 921 383 681 

 Målsatte tegninger av inne- og uteareal 

 Vedtekter 

 Politiattest – eier 

 

Søknadskjema om finansiering for privat barnehage 
 

Det søkes om finansieringsgaranti på bakgrunn av skissert organisering i søknaden om godkjenning etter 

Lov om barnehager: 

 Ja 

 Nei 

 

Andre opplysninger av betydning for barnehagemyndigheten:  

 

 

 

Sted og dato: 

 

Eiers underskrift: 

 

 

 

mailto:postmottak@tonsberg.kommune.no

