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KOMMUNALE BARNEHAGER: 

 
Sundvollen barnehage 
irene.langvandsbraaten@hole.kommune.no 
Dronningveien 4, 3531 Krokkleiva 
Telefon: 32 16 11 58/59 
1 avd.1-3år og 2 avd.3-5år. Maks antall plasser: 60 
Åpningstid: 07.15 – 16.30 
 
Løken barnehage 
anne.marie.skjorvold@hole.kommune.no 
Røyseveien 118, 3530 RØYSE 
Telefon: 32 16 11 47/48 
4 utvidede avdelinger for barn i alderen 1 – 5 år 
Maks antall plasser: 86 
Åpningstid: 07.15 – 16.30 
 

Sollihøgda barnehage 
kjersti.lager.bjerke@hole.kommune.no 
Holeveien 36, 3538 SOLLIHØGDA 
Telefon: 32 15 76 15 
2,5  avdelinger for barn i alderen 1 – 5 år 
Maks antall plasser :42 
Åpningstid: 07.15 – 16.45  
 
Vik formingsbarnehage 
sofie.rodskog@hole.kommune.no 
Forankret i Reggio Emilias pedagogiske filosofi 
Viksveien 30, 3530 RØYSE 
Telefon: 32 16 11 37 
3 utvidede avdelinger , 1 avd 1-3 år og 2 avd 3-5 år 
Maks antall plasser : 82 
Åpningstid : 07.15 – 16.30 
 
Svensrud Natur– og Idretts barnehage 
knut.emil.kolsto@hole.kommune.no 
Trongmoen 45, 3530 RØYSE 
Telefon : 32 16 11 88 
5 utvidede avdelinger , 3 avd. 1-3 år og 2 avd. 3-5 år  
Alle avdelingene er uteavdelinger 
Maks antall plasser : 118 
Åpningstid: 07.15 – 16.30 
 

Sundvollen oppvekstsenter—barnehage 
trude.bakken@hole.kommune.no 
Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva 
Telefon: 32 16 12 53/54 
3 avdelinger for barn i alderen 1 – 5 år.   
Maks antall plasser : 60.  
Åpningstid: 07.15 – 16.30 

 

 
 
Helgelandsmoen barnehage 
espen.pedersen@hole.kommune.no 
Helgelandsmoen næringspark as, 3530 Røyse 
Telefon: 32 16 05 00 
3 avdelinger for barn i alderen 1 – 5 år 
Maks antall plasser: 54 
Åpningstid: 07.15 – 16.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER: 

 
Trollstua familiebarnehage  
trollstua@netcom.no 
Solengveien 15, 3512 Hønefoss (Helgelandsmoen) 
Telefon: 32 16 06 17  
4(5) barn i alderen 1-4 år 
Åpningstid: 07..30 – 16.00 
 
Gårdstunet familiebarnehage 
kvikene@hotmail.com 
Løken Gård, 3530 Røyse 
Telefon: 32 16 06 OO/91 82 22 32  
4 (5)  barn i alderen 1-4 år 
Åpningstid: 07..30 – 16.30 
 

BARNEHAGEFAGLIG ANSVARLIG: 

 
Ingvild A. Oppenhagen 
ingvild.oppenhagen@hole.kommune.no 
Viksveien 30 · 3530 Røyse 
Telefon: 32 16 11 29  
 
 
www.hole.kommune.no 



 
 
Velkommen til barnehagene i Hole kommune 
 
I Hole kommune er vi i dag 7 kommunale ordinære barnehager og 2 private  
Familiebarnehager (Gårdstunet avvikles med virkning fra 31.07.14). Barnehagene er av ulik størrelse og 
imøtekommer ulike behov for barnehageplass. Flere av barnehagene har utvidede avdelinger.  
Alle barnehagene ligger flott til med gode turmuligheter og mulighet for fysisk utfoldelse. 

 

Mål 

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 (§ 1 i Lov om barnehager).   

Barnehagen skal stimulere barna til å bruke og utvikle egne evner og anlegg, gi dem et godt grunnlag til å bli selvstendige, 
tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for senere å ta ansvar og omsorg for andre. 

 

Pedagogisk innhold 

I barnehagens pedagogiske opplegg inngår aktiviteter som stimulerer barnas sosiale, intellektuelle og motoriske utvikling. 
Det legges blant annet vekt på å utvikle selvstendighet, sosial trygghet, selvfølelse, ansvarsfølelse, kroppsbeherskelse, 
språk og kreativitet. 

Det er i leken barna i 1 - 6 års alderen har  de største utviklingsmulighetene  og de beste forutsetninger for å utvikle sine 
evner og egenskaper.  

Den enkelte barnehage må forholde seg til Rammeplan for barnehager der det kommer klart fram hvilke tilbud barn skal få i 
barnehagen. Alle barnehager er pålagt å lage egne årsplaner. Årsplanen skal være  forankret i  Lov om barnehager med 
nytt formål  gjeldende fra 2010 og Rammeplanen, ny revidert januar 2011. Kommunale barnehager har  utarbeidet felles 
lokal rammeplan for  2010 – 2014. Lokal ramme-plan ligger på hjemmesiden til Hole kommune.  

Felles for Holebarnehagene er blant annet å jobbe målrettet med språk og å etterstrebe kravet til miljøsertifisering. I 2013 er 
to barnehager miljøsertifisert. 

 

Barnehageåret 

Barnehageåret starter 1.august og varer til og med 31. juli året etter. Barn som blir tildelt plass  beholder denne fram til  
skolestart.  Foresatte plikter å melde fra til administrasjonen ved forandringer i livssituasjonen som ikke lenger oppfyller de 
kriterier som ble satt ved tildeling av plassen. Eks. dersom man flytter ut av kommunen.  

For at barna skal få en så rolig og trygg tilvenning som mulig i barnehagen vil inntaket fordeles utover i måneden fortrinnsvis 
fra den 1. aug til 1.sept. Betaling trer i kraft fra den 1. eller 15. i måneden og man må betale fra oppstart selv om man velger 
å starte senere for eksempel p.g.a. ferie. For nye barn som begynner mellom 1. - 15. i måneden, betales det for hele måne-
den, begynner man mellom 15. og 30, betales det for halv måned. Juli er betalings fri måned. 

Det er av stor betydning for barnet og barnehagen at foreldrene kan avsette 3 dager i starten  til å følge, være tilstede og å 
være tilgjengelig for barnet 

Foreldrene får i løpet av juni beskjed fra barnehagens styrer om oppstartsdato. 

 

 

 

 

 

 

Samarbeid med foreldre 

Foreldrene er en viktig og nødvendig ressurs og samarbeidspartner i arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for 
barna. I tillegg til foreldresamtaler og foreldremøter er det viktig at barnehagens personale og foreldrene har hyppig 
muntlig kontakt om barnas trivsel og utvikling. 

I de tilfeller der barnet ikke bor sammen med begge foreldre innkalles begge til samtaletimer og foreldremøter.  

 

Personalet/bemanning 

Barnehageloven pålegger en pedagogisk leder / førskolelærer pr. 18 barn over 3 år, eller 9 barn under 3 år. Det er et 
politisk i kommunen hva som er forsvarlig bemanning utover pedagogtettheten. Grunnbemanningen i Hole består av en 
førskolelærer og  to assistenter pr. avdeling på 18/9 barn. Større og utvidede grupper krever økt bemanning. I tillegg 
kommer styrer.  

Vedtekter 

Det er  utarbeidet egne vedtekter for Hole kommunes barnehager og  foresatte plikter å gjøre seg kjent med disse ved 
oppstart.  Vedtektene ligger på hjemmesiden til Hole kommune. 

 

Planleggingsdager 

Det avsettes 37,5 timer pr. år  til planlegging og kurs fordelt på 5 dager gjennom  hele året. Barnehagene er  da stengt. 
Dette er for at personalet skal få felles tid til planlegging og kurs for å kunne gi tilbudet et kvalitativt godt innhold. 

 

Betalingssatser 

Hel plass pr måned kr. 2405,00 + kr.200,00 til mat / kr.175,00 i Naturbhg. 

60% plass pr måned    kr. 1806,00 + kr. 120, 00 til mat / kr. 105,00 i Naturbhg. 

Søskenmoderasjon  i de kommunale barnehagene:30 % 

Det gis anledning til å søke om redusert betaling. Eget søknadsskjema fås etter  tildeling av plass ved henvendelse til 
publikumskontoret. Søknadsfrist er 5. juni. 

 

Oppsigelse 

Oppsigelse av plassen gjøres på kommunens nettside; www.hole.kommune.no og senest to måneder før barnet slutter i 
barnehagen. 

Oppsigelsen  gjelder fra den første eller femtende i måneden etter at barnehagen har mottatt den.  

Ved flytting ut av kommunen (i henhold til folkeregisteret) bortfaller retten til barnehageplass etter oppsigelsestiden, jfr. 
kommunens vedtekter. 

 

Eier/drift 

Alle barnehagene foruten Trollstua og Gårdstunet familiebarnehage eies og drives av kommunen. Den enkelte styrer i 
samarbeid med assisterende rådmann  er administrativt ansvarlig  for drift og planlegging. 

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, kommuneplan   og  lokal ramme-
plan for Holebarnehagene. 

  

 

 

 


