Nord-Odal kommune

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE

Endret i kommunestyrets møte 18.2.2014 sak 10/14. Endringene gjøres gjeldende fra 01.juli 2014.
Endret i kommunestyrets møte, 11.05.2017, sak 023/17.

Vedtekter for kommunale barnehager i Nord-Odal kommune
§ 1 FORMÅL
Barnehagene eies av Nord-Odal kommune.
Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet gi barna en oppdragelse som skal stimulere
barna til å bruke og å utvikle sine evner og anlegg og gi dem et godt grunnlag for å bli sjølstendige,
tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og fremme
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 2 KOMMUNAL FORVALTNING
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager m.v. og de av Kunnskapsdepartementet til
enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtekter og plan for den enkelte
barnehage.
Oppvekstutvalget behandler saker etter barnehageloven.

§ 3 FORELDREMEDVIRKNING
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg, jfr. lov om barnehager § 4.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i vedkommende barnehage.
Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter og 2 personalrepresentanter. Styrer for
barnehagen har møte-, uttale- og forslagsrett.
Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet.
Utvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt, og skal be om
Foreldrerådets syn i saker som må anses som særlig viktig for foreldrene. Samarbeidsutvalget for hver
barnehage skal med utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske
virksomheten.
§ 4 BETALING/FORELDREBETALING
Betalingssatsene for barn fastsettes av kommunestyret. Dette kan bestemme at de til enhver tid
gjeldende satser fra Norske Kommuners Sentralforbund, knyttet til de totale utgifter pr.
barnehageplass og foreldrenes nettoinntekt i forhold til folketrygdens grunnbeløp, skal gjelde.
Betalingssatsen justeres ved budsjettårets begynnelse.
Plassen kan sies opp med en måneds varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Sammenhengende
sykefravær over en måned i barnehagen kan, etter dokumentasjon, gi rett til redusert betaling. Juli er
betalingsfri. Innbetaling for oppholdet skjer forskuddsvis til Nord-Odal kommune innen den 15. hver
måned. Blir avgiften ikke betalt på foreskreven måte, foretar kommunen innfordring som
vanlig for forfalte kommunale avgifter.

§ 5 OPPTAK
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.
(Barnehageloven §12a)
Barnehageretten, etter barnehagelovens § 12 a, er oppfylt hvis søkeren får sitt 1.eller 2.
ønske oppfylt. Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på
venteliste til denne barnehagen.
Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt. (Barnehageloven §12a –annet ledd).
Ved supplerende opptak i løpet av året gjelder ikke barnehageretten, men søkere tildeles plass
i henhold til kommunens opptakskriterier, så fort det blir plass ledig.
Barn som innvilges barnehageplass, er sikret plass i barnehage fram til skolestart. Det skal
ikke søkes på nytt for hvert år med mindre en annen type barnehageplass eller annen barnehage
ønskes.
Prioritet ved opptak:
Fortrinnsretten innebærer at barnet går foran andre søkere, men gir ikke rett til barnehageplass. (Lov
om barnehager § 13-merknader)
• Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal
foreligge en sakkyndig vurdering. (Lov om barnehager § 13)
• Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. (Lov om barnehager
§ 13).
Ved opptak i barnehagen legges barnets totale situasjon til grunn. Følgende grupper skal det tas
særlig hensyn til ved opptak:
• Barn som har behov for plass p.g.a. sosiale, medisinske, eller pedagogiske årsaker hos
barnet eller familien for øvrig.
• Rekruttering til stillinger det er vanskelig å besette i Nord-Odal kommune.
• Barn av søsken som allerede går i barnehagen i Nord-Odal kommune.
• Barn som har siste år i barnehagen før skolestart.
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema. Søknadsfrist for hovedopptak etterfølgende barnehageår
er 1. mars. Oppvekstleder foretar opptak av barn.

§ 6 TAP AV RETTIGHETER
I følgende tilfeller mister barnet rett til plass etter administrative
vedtak, med klagemulighet til formannskapet:
A. Flytting til annen kommune.

§ 7 ÅPNINGSTID
Barnehageåret starter 1. august og varer til 31.juli neste år.
Det holdes stengt alle helge- og helligdager, nyttårsaften, julaften, fra kl. 1200 onsdag før
skjærtorsdag og de to siste hele ukene i juli.
I forbindelse med jul- og påskeuka er barnehagene åpne vanlige virkedager. Foreldre må i god tid
melde fra i hvilken utstrekning de ønsker å bruke barnehageplassen i jul - og påskeuka samt i
sommerferie p.g.a. personalets ferieavvikling og hensiktsmessig utnyttelse av ressurser.
I ferier kan det bli aktuelt med sammenslåing av barnehager og åpningstiden i disse periodene
fastsettes etter behov. Ved 5 barn eller færre kan barnehagen stenge.
Barna skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie, hvorav 3 uker sammenhengende om
sommeren. Barnehagene har 5 kurs- og planleggingsdager i året, og barnehagene vil være stengt
disse dagene. Planleggingsdagene blir regnet som den 4. ferieuken for barnet.

§ 8 MAT
Betaling for mat i barnehagene kommer i tillegg til barnehagesatsen.

§ 9 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Departementets veiledende norm for barns lekeareal gjelder.

§ 10 HELSE
Helsetilsyn: Nord-Odal helseråd v/helsesøster.
Egenerklæring om barnets helsetilstand når barnet begynner i barnehagen gis på søknadsskjema.
Syke barn må holdes hjemme fra barnehagen. Sykefravær hos barna skal meldes til barnehagen
første fraværsdag.
Fagpersonell fra PP-kontor, helsestasjon og andre faginstanser tilknyttes barnehagen ved behov.

§ 11 KLAGEBEHANDLING
Formannskapet er klagenemnd i Nord-Odal kommune.

§ 12 FORANDRING AV VEDTEKTER
Endring av vedtektene vedtas av kommunestyret.

