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2.

3.

Omfang
1.1.

Disse vedtektene omfatter for barnehager som eies og drives av Hole kommune.

1.2.

Følgende barnehager omfattes av vedtektene:
1.2.1.

Løken barnehage

1.2.2.

Sundvollen barnehage

1.2.3.

Vik formingsbarnehage

1.2.4.

Sollihøgda barnehage

1.2.5.

Svensrud naturbarnehage

1.2.6.

Sundvollen oppvekstsenter

1.2.7.

Helgelandsmoen barnehage

Administrasjon
2.1.

Rådmannen er overordnet ansvarlig for drift og planlegging i barnehagene.

2.2.

Barnehager underlagt pkt. 1.2 skal ha en leder som er styrer.

2.3.

Utover pkt. 2.2 og 2.3. er barnehagene i Hole kommune organisert med felles
tjenesteleder. Resursene til dette fastsettes av rådmannen.

Lov, forskrift og rammeplan
3.1.

Barnehagene drives i samsvar med Lov av 01.01.06.

3.2.

Ny forskrift om Rammeplan trer i kraft fra 01.08.17.

3.3.

Kommunale vedtak og plan for de barnehageformer som settes i drift.
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4.

5.

Formål § 1 - Barnehageloven
4.1.

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.

4.2.

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.

4.3.

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.

Samarbeidsutvalg (SAU) og foreldreråd
5.1.

Barnehagen skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg (SAU) (Jfr. Barnehagelovens
§ 4 og forskriftenes § 4).

5.2.

Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte slik at hver
gruppe er likt representert (jfr. Barnehageloven).

5.3.

Barnehagens eier deltar med 1 representant.

5.4.

Foreldrerådet og de ansatte velger hver det antall representanter som skal sitte.

5.5.

Representantene for de ansatte og de foresatte velges for ett år i barnehagens
samarbeidsutvalg, representant for eier velges for kommunestyreperioden.

5.6.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Styrer har møte- og talerett.

5.7.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

5.8.

Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage.

5.9.

Barnehagene har et kommunalt foreldreutvalg. Utvalget består av leder i SAU fra hver
barnehage. De konstituerer seg innen 30.09, hvor det velges en leder og en sekretær.
Egne regler gjelder for Sundvollen oppvekstsenter.
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7.

Foreldrebetaling/moderasjon/friplasser
6.1.

Kommunestyret fastsetter de til enhver tid gjeldende satser for foreldrebetaling
innenfor de rammer som fastsettes av departementet. I tillegg til foreldrebetalingen
betales det matpenger pr måned som reguleres i forhold til plasstørrelsen.
Kommunestyret fastsetter beløpets størrelse.

6.2.

Heldagsbarnehage betales månedlig i 11 måneder med betalingsfri i juli måned.

6.3.

Søskenmoderasjon utover gjeldende minstesatser i Kongelig resolusjon av 23.4.2004
fastsettes av kommunestyret i tilknytning til budsjettbehandlingen hvert år.

6.4.

Friplass/redusert betaling vurderes etter søknad på eget skjema. Søknadsfrist 1.6
hvert år.

6.5.

Betaling for plass i barnehage skjer den 20. i hver måned.

Opptak
7.1.

Samordnet opptak for kommunale og private barnehager foretas av Barnehagekontoret i samarbeid med styrerne (jfr. Barnehageloven § 12).
Tildeling av plasser avgjøres av Barnehagekontoret.
Avslag på prioriterte opptakskriterier kan påklages skriftlig til Klagenemden i
kommunen og sendes til Barnehagekontoret. I forbindelse med hovedopptak gis
klagerett for ikke tildelt plass.

7.2.

Rett til barnehageplass (jfr. § 12a) gjelder for søkere som:




har søkt innen fristen for hovedopptak
fyller 1 år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass
når barnet er bosatt i Hole
Rettigheten er oppfylt når plass i kommunen er tildelt.
Tilflyttere til kommunen kan søke om plass når adresse og innflyttingstidspunkt er klart.
Søknad om plass i barnehage skjer på fastsatt skjema. Søknad kan sendes til
Barnehagekontoret hele året, men for å være med i hovedopptaket, må søknaden
være registrert/poststemplet innen 1. mars.
Ved søknad om prioritert plass, må det vedlegges dokumentasjon (pnkt. 7.3.1 –
7.3.4).
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7.3.

Opptakskriterier i prioritert rekkefølge
7.3.1.

Barn med funksjonshemninger som er prioritert av den kommunale pedagogog psykologtjenesten

7.3.2.

Barn med dokumentert helsemessige, sosiale eller psykiske vansker.

7.3.3.

Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige, sosiale eller psykiske
vansker.

7.3.4.

Barn med foreldre som:


er etniske minoriteter.



er utearbeidende enslige forsørgere



er enslige forsørgere under fulltids grunnutdanning

7.3.5.

Barn i siste år før skolestart.

7.3.6.

Søsken i samme barnehage.

7.3.7.

Bytte/endring av plasser internt i kommunen mellom barnehagene skjer før
plassering av nye søkere som ikke har plass. Når tilbudet om endring blir gitt
mister barnet automatisk gammel plass. Det garanteres ikke plass i ønsket
barnehage.

7.3.8

Fødselsdato ( den eldste) Når barn er født samme dato og det ellers er like
vilkår trekkes det om hvem som får tilbud.

7.4.

Ved opptak legges vedtatte retningslinjer for inntak av barn til Hole kommunes
barnehager til grunn.

7.5.

Ved hvert opptak kan det holdes av minimum 2 plasser totalt i kommunen til familier
med særskilte behov. Plassene må derimot tilbys/besettes innen 1.8 hvert år.

7.6.

Barn som får tilbud om plass beholder denne fram til skolestart og trenger ikke å søke
hvert år. Nye søkere må søke innen 1. mars hvert år. Barn som er tildelt plass fram til
skolestart plikter å melde fra til den barnehagen de har fått plass i ved forandringer i
livssituasjonen, som ikke lenger oppfyller de kriterier som ble satt ved tildeling av
plassen.

7.7.

Barnehageåret starter 1.8 og varer fram til 31.7 neste år.

7.8.

Det kan søkes barnehageplass i kommunale barnehager på tvers av
kommunegrensene. Det forutsettes at søkere bosatt i Hole skal bli tildelt plass først,
men dersom det er kapasitet, vil søkere bosatt i andre kommuner bli behandlet etter
Hole kommunes opptakskriterier. For at et barn fra en annen kommune enn Hole skal
bli tildelt barnehageplass, forutsettes det at det er inngått skriftlig avtale med den
aktuelle kommunen om en refusjonsordning for kostnader.
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8.

Oppsigelse og fravær
8.1.

Oppsigelse skjer skriftlig og senest to måneder fra den 1. eller 15. i måneden før
barnet slutter i barnehagen.

8.2.

Barnet bør benytte plassen i henhold til avtalen. 100 % plass er 5 dager i uken og 60
% plass er 3 dager i uken.

8.3.

Man kan miste retten til barnehageplass dersom en eller flere av følgende situasjoner
oppstår i løpet av den tiden barnet går i barnehagen:
8.3.1 Uregelmessig fremmøte over lengre tid. Barn som eier en barnehageplass,
men benytter den lite uten at foreldrene sier ifra til barnehagen.
8.3.2 Uriktige opplysninger i søknaden.
8.3.3 Ved mangelfull betaling i 2 sammenhengende måneder, eventuelt generelt
upålitelig betaler.
8.3.4 Gjentagende for sent henting av barn. For sent henting vil bli registrert.
For sent henting defineres som at man ikke er ute av barnehagen innen
stengetid.
8.3.4.1 Etter 3 ganger for sent henting, skriftlig advarsel.
8.3.4.2 Fra 4. gang, gebyr på kr. 300,-.
8.3.4.3 Fra 7. gang mistes retten til barnehageplass i Hole kommunes
barnehager og man må søke seg inn på ordinært vis ved
hovedopptak.
8.3.5

Plassoppsigelse i slike tilfeller skjer uten oppsigelsestid og gjelder fra dato
fastsatt av den enkelte styrer.

8.4.

Ved fravær må barnehagens styrer ha beskjed den dagen det gjelder. Muntlig beskjed
gjennom barna godkjennes ikke. Barnehagens styrer har rapporteringsplikt til
Barnevernet om evt. uregelmessigheter av alvorlig karakter (jfr. Barnehageloven §
22).

8.5.

Ved flytting ut av kommunen (i henhold til folkeregisteret) bortfaller retten til
barnehageplass etter oppsigelsestiden,
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9.

Arealutnytting (barnas ute- og inneareal)
9.1.

10.

11.

Leke- og oppholdsareal pr. barnehageplass (barn over 3 år) i Hole kommunes
barnehager skal ikke ligge under normen som departementet har fastsatt for netto
2
lekeareal inne på 4,2 m . Utendørs lekeareal skal være 6x inne arealet.

Grunnbemanning
10.1.

I Hole kommunes barnehager skal det være tilsatt en pedagogisk leder i 100 % stilling
pr. 14 barn når barnet et over 3 år og pr. 7 barn når barnet er under 3 år under
forutsetning at barnet daglige oppholdstid er over 6 timer. For øvrig gjelder forskrift av
12.1.1995, nr. 945 om pedagogisk bemanning i barnehager.

10.2.

Utover pkt. 10.1 fastsettes grunnbemanningen til to 100 % stillinger som assistenter.
Evt. en 100 % stilling assistent og en 100 % stilling som barne- og ungdomsarbeider.

Åpningstid
11.1.

Løken barnehage

– fra kl. 07.15 – 16.30

11.2.

Sundvollen barnehage

– fra kl. 07.15 – 16.30

11.3.

Vik formingsbarnehage

– fra kl. 07.15 – 16.30

11.4.

Sollihøgda barnehage

– fra kl. 07.15 – 16.45

11.5.

Svendsrud naturbarnehage

– fra kl. 07.15 – 16.30

11.6.

Sundvollen oppvekstsenter

– fra kl. 07.15 – 16.30

11.7.

Helgelandsmoen barnehage

– fra kl. 07.15 – 16.30
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12.

13.

Ferier og planleggingsdager
12.1.

Alle de kommunale barnehagene stenger tre uker i juli. Ukene legges til fellesferien.

12.2.

Barnehagene holder stengt mellom jul og nyttår, julaften og nyttårsaften. Stengt
Mandag, Tirsdag og Onsdag før Skjærtorsdag.

12.3.

Barna skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.

12.4.

Det avsettes 37.5 timer pr. år til felles planlegging for barnehagens personale.
Barnehagen er da stengt. Planleggingsdagene bør legges til dager da det er skolefri.

Kvoteplasser
13.1.

14.

Yrkesgrupper som Hole kommune har vansker med å rekruttere har fortrinnsrett til
barnehageplass. Barnet er ikke garantert plass i samme barnehage hvert år.
Arbeidstakere oppfordres til å søke plass i egen kommune. Rådmannen vurderer årlig
behovet for antall kvoteplasser.

Ikrafttredelse
14.1.
14.2

01.08.2016 Vedtatt ajourført i Levekårsutvalget 23.08.2016, i henhold til
kommunestyrets budsjettvedtak 21.12.2015.
26.06.2019 Ajourført pga endringer i barnehageloven av 22.06.18 med virkning fra
01.08.18.
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