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VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TOLGA.
1. Eierforhold og administrativ tilknytning.
Barnehagene eies og drives av Tolga kommune.
Barnehagene organiseres under to tjenesteområder; Tolga barnehage og Vingelen skole og barnehage, med
egne enhetsledere, hvor sektorleder Oppvekst er nærmeste leder.

2. Lovverk
Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer gitt av
Kunnskapsdepartementet
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 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 fellesskap og vennskap. Barnehagen
skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
Barnehagens innhold:
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Departementet fastsetter rammeplan for barnehagen.
Planen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen
til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

3. Barn og foreldres medvirkning.
Barns medvirkning:
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet i samsvar med sin
alder og modenhet. De skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet.
Foreldreråd:
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et eget foreldreråd.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i
saker som er viktige for foreldres/foresattes forhold til barnehagen.
Samarbeidsutvalget:
Barnehagene i Tolga skal ha et felles samarbeidsutvalg.
Samarbeidsutvalget består av 1 foreldre/foresatt og 1ansatt fra den enkelte barnehage, slik at hver gruppe er
likt representert. I tillegg skal eier være representert med 1 representant valgt av kommunestyret.
Samarbeidsutvalgets oppgaver:
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig
være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og
lokalsamfunnet.
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens
innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet budsjett, driftsendringer, utnyttelse
av ute- og inneareal med mer.
Utvalget skal godkjenne årsplanen for barnehagenes pedagogiske virksomhet.
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4. Opptak.
Hovedopptak til barnehagene skjer hver vår. Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15.august.
Søknadsfrist 1.mars.
Søknader som kommer inn etter opptaket, blir vurdert i forhold til ventelistene.
Det tas ikke inn nye barn mellom 1.mai og 14.august.
Opptak av barn til barnehagen foretas av barnehageansvarlig i samarbeid med barnehagene.
Rett til barnehageplass:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november, som bor i kommunen, og som det søkes
barnehageplass for innen fristen til hovedopptaket, har rett til plass i en av barnehagens barnehager fra
måneden de fyller et år.
Barn som har fått barnehageplass, og som bor i kommunen, er barnet sikret plass i en av kommunens
barnehage fram til skolestart, dersom plassen ikke sies opp skriftlig.
Ved ledighet kan barn fra andre kommuner tilbys plass når det foreligger avtale om refusjon fra
hjemkommunen. I slike tilfeller tildeles plassen et år av gangen.
Søkere som har fått avslag på søknad om opptak, eller som verken har fått første eller andre ønske oppfylt,
skal gjøres kjent med at vedtaket kan påklages og at det kan kreves skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet
ikke har fått ønsket barnehageplass.
Det kan søkes om barnehageplass hele året, men retten til plass og retten til å klage og be om begrunnelse er
knyttet til hovedopptaket.
Ved opptak i barnehagen skal det ligge til grunn en faglig helhetsvurdering av barnets situasjon og miljøet i
barnehagen.
Opptak må skje slik at barnehagegruppa får en heldig sammensetning når det gjelder alder, kjønn og
funksjonsevne. I visse tilfeller kan det derfor tas opp barn uavhengig av kriteriene nedenfor.
Opptakskriterier:
Følgende grupper skal det tas særskilt hensyn til ved opptak:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndig vurdering
for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd,
skal ha prioritet ved opptak.
3. Barn som har behov for plass på grunn av medisinske, sosiale eller pedagogiske årsaker hos barnet eller
i familien for øvrig. Bruk av dette kriteriet må skje i samråd med barnets foresatte. Dokumentasjon fra
lege, helsesøster eller sosialkontor må legges ved.
4. Barn hvor forsørger har oppdrageransvaret alene.
5. Opptak etter alder.

5. Oppsigelse og endring av plass.
Oppsigelsestiden er en måned. Barnehageplassen sies opp elektronisk innen 1. eller 15. i måneden, og
betaling skal skje en måned etter oppsigelse.
Det er mulig å søke om endring av barnehageplassen utenom hovedopptak. Det må vises fleksibilitet ved brå
og alvorlige endringer i barns hjemmesituasjon. Det sendes skriftlig søknad til kommunen.

6. Åpningstider
Barnehageåret starter 15.august.
Åpningstider for barnehagene er kl.07.00-16.30.
Barnehagene er åpne alle virkedager unntatt av julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, samt 5
planleggingsdager i året. Planleggingsdagene samordnes i størst mulig grad med elevenes fridager i
grunnskolen. Planleggingsdagene kan tas som den ene ferieuka for barna.
Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av disse skal være sammenhengende i
hovedferieperioden 1.juni til 30.september.
Enhetsleder/styrer for barnehagen sørger for at foreldre i god tid før ferier melder fra i hvilken utstrekning
de har behov for barnehageplass.
Enhetsleder/styrer fastsetter ut fra dette en bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom.

7. Foreldrebetaling.
Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret på bakgrunn av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
Kostpenger kommer i tillegg til maksimalpris.
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Det betales for 11 måneder i året. Halve juli og halve august er betalingsfri.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på eget søknadskjema. Søknaden innvilges
for et år om gangen, det må søkes på nytt hvert barnehageår.
Sykdom:
Er barnet sammenhengende fraværende 1 måned eller mer på grunn av sykdom, kan det søkes om redusert
betaling. Søknaden må sendes skriftlig. Legeattest vedlegges.
Manglende betaling:
Dersom betaling ikke skjer etter tilsendt regning og purring, sendes varsel om inkasso.

8. Forsikring.
Tolga kommune har ulykkesforsikring for barn og ansatte. Forsikringen dekker ulykkesskade som rammer
barna mens de oppholder seg i selve barnehagen og når de under barnehagens ledelse deltar på turer, reiser
og lignende, samt på direkte vei til og fra barnehagen. Det forutsettes forskriftsmessig sikring.

9. Politiattest.
Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.

10.Taushetsplikt.
Enhver arbeidstaker har etter Lov om barnehage, taushetsplikt. Reglene i forvaltningsloven §§ 13 til 13f
gjelder tilsvarende.

11.Internkontroll og helsevern.
Barnehagene må utarbeide et internkontrollsystem, samt følge forskrift om miljørettet helsevern.

12.Leke- og oppholdsareal pr barn.
Lokaler, utearealer og anlegg som skal brukes i barnehagene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikk
og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget
lekemiljø. Det forutsettes blant annet at arealene
• er store nok og egnet for lek og opphold
• gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
• gir lekemuligheter for alle aldersgrupper i barnehagene, og gir mulighet for samhandling mellom
barn og voksne
Innendørslokalen skal være i samsvar med plan- og bygningsloven med forskrifter, og de skal inneholde
minimum:
• netto lekeareal pr. barn over 3 år: 5m2
• netto lekeareal pr. barn under 3 år: 6,7 m2
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