Vedtekter for Nome kommunes barnehager
Endra etter vedtak i Kommunestyret 13.12.2018, KS-sak 057/18

1 Lov og formålsparagraf
Nome kommunes barnehager er oppretta i henhold til Lov om barnehager, og skal drives i
samsvar med de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser, forskrifter og retningslinjer, som
Rammeplan for barnehagen. Dette innebærer blant annet krav om politiattest, taushetsplikt
og opplysningsplikt. Barnehagene skal også følge kommunale vedtak og planer, samt
barnehagens egne planer.

2 Eierforhold og forvaltning
Nome kommune eier og driver de kommunale barnehagene. Kommunestyret er det øverste
styrende organet og delegerer barnehagesaker til Driftsutvalget. Barnehagemyndigheten
ligger hos Nome oppvekstetat. Barnehagens styrer har delegert ansvar for daglig drift.

3 Samarbeidsutvalg (SU) og Kommunalt foreldreutvalg (KFU).
Hver barnehage skal ha et SU som består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen,
slik at hver gruppe er likt representert. Eier har en politisk valgt representant i utvalget.
Rådmannen, ved styrer, har møte- og talerett. Styrer har ingen stemmerett. SU konstituerer
seg selv, og medlemmene har personlige vararepresentanter. SU er bare beslutningsdyktig
når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styrer kaller inn og skriver referat fra
møtene.
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og skal i samråd
med styreren se til at barnehagen blir drevet på en forsvarlig måte og i samsvar med lover,
forskrifter og sentrale og kommunale planer og vedtekter.
En foreldrerepresentant fra SU deltar i KFU.

4 Opptak
Alle opptak er samordna for barnehagene i Nome kommune. I hovedopptaket tildeles barn
plass som har søkt til fristen 15. mars. Tildeling av plass skal skje i samsvar med
opptakskriteriene, se punkt 6. Eventuelle ledige plasser tildeles fortløpende etter
gjennomført hovedopptak.

5 Opptaksmyndighet og klageadgang
Det er oppvekstsjefen, på vegne av rådmannen, som har opptaksmyndighet i kommunens
barnehager. Oppvekstkontoret er ansvarlig for opptaket, i samarbeid med styrerne.
Barnehageopptaket er enkeltvedtak som kan påklages. Søkere som får avslag på søknad
om barnehageplass ved hovedopptaket og søkere som ved tildeling av barnehageplass
verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på
avgjørelsen. Klagefristen er tre uker. Klagen sendes til Nome kommune, ved
oppvekstetaten.

6 Opptakskriterier
Nedre aldersgrense for å begynne i barnehagen settes til 10 måneder. Følgende kriterier
legges til grunn for tildeling av barnehageplass i en av Nome kommunes barnehager:

A. Barn med lovfesta rett til barnehageplass som søker til hovedopptak
B. Barn med funksjonshemninger i henhold til Lov om barnehager § 13, og barn som
det er fatta vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og
fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Opptaksmyndigheten krever
dokumentasjon fra sakkyndig instans som vedlegges søknaden.
C. Barn med spesielle behov ut fra for eksempel egne eller familiens medisinske eller
sosiale forhold har rett til prioritet. Opptaksmyndigheten krever dokumentasjon fra
sakkyndig instans som vedlegges søknaden. Dokumentasjonen kan ikke være eldre
enn tre måneder.
D. Øvrige søknader prioriteres etter følgende kriterier:
1. Best mulig sammensatte barnegrupper
2. Utvidelse av tilbud for de som allerede har plass i barnehagen
3. Barn som ikke fikk sitt første ønske i hovedopptaket
4. Etter barnets alder, slik at eldre barn får plass før yngre
5. Søsken prioriteres til plass i samme barnehage
5. Barn av bosatte flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet
Søkerens ønsker og behov skal tillegges vekt. Utenom hovedopptaket kan barn bli tildelt
plass i en annen barnehage enn foresatte har søkt. Det forutsettes at barn som søker
barnehageplass i Nome kommune er folkeregistrert som innbygger ved oppstart.
Hver av følgende barnehager defineres som et valgalternativ:
 Fagerli barnehage
 Helgen barnehage
 Herregårdshavna barnehage
 Sluseparken barnehage
 Skoemyra barnehage
 Svenseid barnehage

7 Ventelister
Dersom ikke alle søkere får barnehageplass ved hovedopptaket utarbeides det en
venteliste. Da blir også de som har søkt etter hovedopptaket satt inn på ventelista. Søkere
med B- og C-kriterium vil bli prioritert uavhengig av søknadstidspunkt. Opptaksmyndigheten
tilbyr eventuelle ledige plasser hver måned. Det tilbys ikke oppstart i månedene mai, juni og
juli. Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt til hovedopptaket, kan sette seg på
venteliste til denne barnehagen inntil oppstart av nytt barnehageår, og vil bli tilbudt plass
først.

8 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
Tildeling av barnehageplass gjelder fram til:
 1. august det året barnet skal begynne på skolen for de som har SFO plass,
uavhengig av om det er valgt 38 eller 44 ukers tilbud
 15. august det året barnet skal begynne på skolen for de som ikke har SFO plass
Barnehageåret går fra ca. 16. august til ca. 15. august neste år, tilpassa barnehagekalenderen. Dersom barnet slutter i løpet av året, gjelder en elektronisk oppsigelsesfrist via
kommunens søknadsportal på en måned. Oppsigelsen regnes fra 1. eller 16. i måneden.
Det må betales for plassen i oppsigelsestiden.

Barn som flytter ut av kommunen mens de har barnehageplass, kan etter søknad beholde
plassen inntil to måneder fra flyttedato. En kan miste barnehageplassen dersom det er gitt
uriktige opplysninger. Det gis ikke permisjon fra barnehageplassen.

9 Åpningstider og ferier
Den maksimale åpningstiden for barnehagene er fra kl. 06.30 til kl. 17.00. Svenseid og
Helgen barnehager har åpningstid fra kl. 06.45 til kl. 16.30. Ingen barn skal være i barnehagen mer enn 45 timer i uka.
Kommunens barnehager samarbeider under ferieavvikling. Dette betyr at barn muligens må
benytte en annen barnehage i feriene. Barnehageplassen kan benyttes i uke 28 etter
søknad innen 1.april. Ut fra behovet for plasser, vurderer oppvekstsjefen om det er Fagerli
barnehage, Herregårdshavna barnehage eller Sluseparken barnehage som blir åpen i uke
28. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside.
Barnehagene holder stengt fem planleggingsdager, julaften, nyttårsaften, mandag, tirsdag
og onsdag før skjærtorsdag og ukene 29 og 30. Alle barn skal ha fire ukers ferie, og disse
kommer i tillegg til barnehagens planleggingsdager. Tre uker bør være sammenhengende
ferie om sommeren.

10 Betaling
Kommunestyret fastsetter de til enhver tid gjeldende betalingssatser. Betalingen skjer
etterskuddsvis hver måned. Det betales for elleve måneder, og juli er betalingsfri. Det gis
30% moderasjon for andre søsken og 75% moderasjon for tredje søsken når flere søsken
går i barnehage samtidig. Det gis søskenmoderasjon også når barna går i forskjellige
kommunale barnehager.
Nome kommune følger de nasjonale retningslinjene for reduksjon i foreldrebetaling.
Dersom et barn på grunn av sykdom er sammenhengende borte fra barnehagen i mer enn
en måned, kan betalingen reduseres tilsvarende. Dette kan også gjelde ved andre
familiemedlemmers sykdom. Det kreves dokumentasjon fra sakkyndig instans.
Det serveres to måltider i kommunens barnehager til selvkost, som formiddagsmat og et
lettere måltid på ettermiddagen.

11 Godkjenning
Nome kommune godkjenner barnehagene. Godkjenninga skal omfatte bygninger,
uteområde, arealutnytting, vedtekter, internkontrollsystem og andre element som er viktige
for at barnehagen er lovlig og forsvarlig.
Leke- og oppholdsareal er 4,0 m2 for barn over tre år og 5,5 m2 for barn under tre år. Dette
er rettledende nasjonal norm.

12 Tilsyn
Det er oppvekstsjefen som, etter Lov om barnehager § 16, har myndighet til å føre tilsyn
med barnehagene i kommunen.

13 Vedtektsendringer
Endring av vedtekter skal legges fram for Driftsutvalget før det blir fatta endelig vedtak i
Kommunestyret.

