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Innstilling: 

Vedtektene for Steigenbarnehagen vedtas slik de er skrevet i saksutredningen. 

 

Behandling/vedtak i steigen kommunestyre 23.04.15 sak 33/15 

 

Behandling: 

Forslag fra AP v/Evy Røymo: 

§ 9: Blå tekst angående hovedopptak strykes og byttes til: 

« Det gjennomføres et hovedopptak i året. Hovedopptaket kunngjøres i lokalavisen/media og 

ved oppslag i opptakskretsene. Søknadsfristen settes til 1. mars. I tillegg til hovedopptaket tas 

det jevnlig inn barn i barnehagene så fremt det er ledige plasser. Svar på søknad om 

barnehageplass til 1. mars skal sendes søker innen 15. mars. Øvrige søknader skal besvares 

innen 3 uker fra mottatt søknad. Det praktiseres venteliste slik at event. ledige plasser raskt 

fylles opp.» 

 

§ 10: Stryk de siste 2 setningene (blå) og sett inn: 

«Barn skal være fylt 10 mnd. ved oppstart barnehage.» 

 

§ 11: Fjern 2. setning i forslaget. Legg til til slutt: 

« Klagene behandles innen 1 måned. Så snart klagebehandlingen er over skal avholdte plasser 

frigis og fordeles.» 

 

§ 13: Angående mislighold av betaling: 4. setning endres til: 

« Ved misligholdelse av betalingsplikten over 1 mnd. etter forfall/betalingsutsettelse kalles 

foreldrene inn til møte med opptaksutvalget for å avklare forholdet. Opptaksutvalget skal 

vurdere alternative løsninger før event. oppsigelse av barnehageplass. I utgangspunktet skal 
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ingen barn miste sin plass pga foreldres manglende betalingsevne.» 

 

Vedtak: 

Forslag fra AP v/Evy Røymo ang. § 9 ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer. 

Forslag fra AP v/Evy Røymo ang. § 10 falt med 5 mot 11 stemmer. 

Forslag fra AP v/Evy Røymo ang. § 11 ble vedtatt med 15 mot 1 stemme. 

Forslag fra AP v/Evy Røymo ang. § 13 falt med 4 mot 12 stemmer. 

 

De øvrige §§ i vedtektene ble enstemmig vedtatt. 

Saksutredning: 

Ved høringsfristens utløp 27. mars 2015 var det kommet inn høringsuttalelse fra 5 parter. Fra 

Foreldrerådet i Steigenbarnehagen Engeløy, fra Fagforbundet og fra Utdanningsforbundet. Det 

var også sendt inn høringsuttalelser fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 

 

I høringen har det kommet flere forslag på endringer i vedtektene, og det har i hovedsak 

omhandlet opptakskriterier. 

- Ønske om opptak gjennom hele barnehageåret 

- Ønske om at styrere skal delta i klagebehandlingen 

- Innspill på geografisk nærhet som hovedprinsipp 

Andre innspill 

- At foresatte med restanser i barnehagekontigent skal sikres plass til tross for 

manglende betaling 

- Innføring av ventelister på plass i barnehage 

- Kompetansekrav på bemanningen, to barnehagelærere pr. 3 ansatte 

 

Vurdering: 

Opptak i barnehagene gjennom hele året er svært krevende. Det betyr i praksis at 

barnegruppen får en urolig tid gjennom hele året. Dette ønsket man å unngå med å ha to 

opptak i året. Det er likevel åpnet for å søke plass etter opptaksmøtene på grunn av 

nytilflytninger til kommunen og at barn fyller et år. Retten til plass har kun de som fyller et år 

før første september, men dersom det er ledig kapasitet og det er pedagogisk forsvarlig vil det 

være mulig å gi plass. 

Ved klagebehandling kan ikke styrerne være med i den siden de først har vært med i 

behandlingen  i opptaksmøtet og senere vurdert klagen. 

Med hensyn til å få plass i rimelig geografisk nær barnehage, er det et hensyn som kan tas, 

men er ikke noen rett. På samme måte som at et barn som har plass i barnehage i annen 

skolekrets enn de bor ikke har rett til å begynne i annen skole enn den kretsen de bor i. 

 

Manglende betaling av barnehageplass blir behandlet likt med restanser til andre tjenester. 

Oppvekstavdelingen har ikke ordning med friplasser, kunder blir henvist til å gjøre betalings 

avtaler med kreditor og eller ta kontakt med NAV. 
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Kompetansekrav til personalet. Det har i flere år fra staten vært en forventning til økning av 

kompetansen i offentlige barnehager, dette har man prøvd å imøtekomme i Steigen kommune 

ved å øke andel barnehagelærere ved naturlig avgang blant assistenter og fagarbeidere. 

De faglige kravene har øket i barnehagene i henhold til lovverket og Rammeplanen, det er 

også økende med spesialpedagogiske tiltak, dermed merkes det behov øket kompetanse. 

 

Ventelister for opptak i barnehage er ikke relevant da retten til plass blir behandlet i 

opptaksmøtene, klageretten blir forvaltet og muligheten til å søke etter opptaksmøte åpnes. 

 

 

VEDTEKTER FOR STEIGENBARNEHAGEN 

 

§ 1 Eier 

Disse vedtektene gjelder barnehage som drives av Steigen kommune. 

§ 2 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.(§ 1 i 

Barnehageloven)  

 

§ 3 Rammer for driften 

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter til loven 

(Rammeplanen), retningslinjer som fastsettes av Departementet, samt 

kommunale vedtak og virksomhetsplan for barnehagen.. 

 

§ 4 Veiledende arealnormer 

Netto leke- og oppholdsareal pr. barn: 

Heldagsbarnehage, barn under 3 år: 5.3 m2   netto lekeareal pr. barn. 

Heldagsbarnehagen barn over 3 år:  4.0 m2  netto lekeareal for barn 
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§ 5  Forvaltning av barnehagene 

Formannskapet er ansvarlig for forvaltning og tilsyn med barnehagene i kommunen. 

Formannskapet  er godkjenningsinstans for barnehagen. Barnehagen er administrativt 

tilknyttet Oppvekstavdelinga. Fylkesmannen har overordnet tilsyn med alle 

barnehager. 

 

§ 6 Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

Barnehagen skal ha et foreldreråd bestående av foreldre/foresatte til samtlige 

barn i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at 

hver gruppe er likt representert. I tillegg velges en representant fra kommunen.  

Der kommunen har leieavtale (Leines barnehage A/S og Nordfold unge 

helselag), bør disse være tilstede i saker som angår eierforholdet.  

Samarbeidsutvalget er felles for barnehagen og skolen i samme krets.  

Foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver og rettigheter framgår av 

Barnehagelovens forskrifter. 

 

§ 7  Bemanning  

Hver avdeling av Steigenbarnehagen  skal ha en styrer som har ansvaret 

for den daglige ledelse av virksomheten. Styrer og pedagogisk leder må ha 

utdanning som førskolelærer.  

Grunnbemanning i heldagsbarnehager er 3 heltidsansatte pr. avdeling (18 

plasser). Derav skal minst en være førskolelærer (pedagogisk leder).  

Bemanningen beregnes slik at det er 3 heltidsansatte pr. 18 plasser i 

barnehagenes kjernetid som er mellom kl. 0800-1600, derav 2 med 

godkjent barnehagelærerutdanning.  I åpningstiden utover nevnte 

tidsperiode beregnes det en forsvarlig bemanning. 

Ekstra/redusert bemanning for nytt barnehageår må fastsettes om våren 

etter at hovedopptaket av barn er foretatt. De som skal arbeide i 

barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest. 

 

§ 8 Taushetsplikt. 

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i h.h.t. Lov om barnehager §21.  

De ansatte har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten i h.h.t. 

Lov om barnehager § 22 og § 23. 

 

§ 9 Opptak av barn 

Styrer lager innstilling i forbindelse med opptak i egen barnehage.  

Opptak av barn i de kommunale barnehagene foretas av et opptaksutvalg 

bestående av: 

  Helsesøster 
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  1 repr. fra PPT 

  1repr.fra Barnevern 

  1 repr. fra Oppvekstavdelinga (møteleder og sekretær) 

Styrer fra aktuell barnehage       

Barn som tildeles plass, beholder  plassen til den blir sagt opp. Det er anledning 

til å søke 2, 3, 4 eller 5-dagersplass (heldagsplass ).   

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema. 

Opptak annonseres i barnehagen, på kommunens hjemmeside og i media. 

Søknadsfrist 15. mars. 

Barnehageåret er fra 15. august til 15. august året etter. 

Hovedopptak i barnehagene blir gjort i mars med virkning fra 15.august samme 

år. Det gjennomføres et andre opptak med frist 15. november og med virkning 

fra 1. januar neste kalenderår. All tildeling av plasser forutsetter ledige plasser. 

 

Ventelister blir ikke praktisert. 

 

§ 10 Opptakskriterier 

Rett til barnehageplass § 12a Barnehageloven: 

«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. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket 

fastsettes av kommunen.» 

 

Videre står det i § 13. Prioritet ved opptak 

«Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt 

funksjonsevne. 

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. 

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.» 

 

 Foresatte kan søke plass i alle barnehagene i Steigen kommune, det er ingen 

lovpålagt rett å ha barnehageplass i den nærmeste barnehagen, likevel kan 

opptaksutvalget ved tildeling av barnehageplass ta nødvendig omsyn til rimelig 

geografisk nærhet. 
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Barn med særskilt behov skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en 

sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av oppholdet i barnehagen.  

Det legges til grunn en helhetlig vurdering av barnets situasjon. 

Ved sammensetning av barnegruppa tas det hensyn til barn med spesielle 

behov, aldersfordeling og kjønn. 

5-åringene prioriteres. 

Det tas hensyn til at søsken bør få tilbud i samme barnehage.  

Ved opptak til plasser for barn over 3 år, må barnet være fylt 3 år senest  31. 

desember  i opptaksåret. 

Barn som ikke har fylt et år før 1. september, har ikke lovpålagt rett til 

barnehageplass gjeldende barnehageår. Men ved andre opptak kan man søke 

plass til barn som fyller 10 måneder etter 1. september men før 31.12 samme år 

og kan tildeles plass gjeldende fra 01.01. påfølgende kalenderår, dersom det er 

ledig plass.  

Barn som er over et år kan etter opptakene søke plass og vil bli vurdert, om det 

er ledig plass og om det er pedagogisk forsvarlig.. 

Det kan søkes om barnehageplass på særskilte vilkår, søknadene behandles av 

opptaksutvalget. 

 

§ 11 Klage 

I forbindelse med 1. opptak av barnehageplasser, settes det av 10 % av 

plassene. Disse holdes ledig inntil klagebehandlingen er avsluttet. 

Opptaksutvalget behandler klagene ved 2.opptaket.  

Dersom klagene ikke tas til følge, skal de behandles av et faglig sammensatt 

utvalg utpekt av rådmannen.  

         

§ 12 Åpningstider  - ferier  

Barnehagen i Steigen er et heltidstilbud.   

Kultur- og oppvekstavdelinga fastsetter åpningstidene. 

Barnehagen holder stengt 6 dager som benyttes til planlegging.  

Julaften er barnehagene stengt   

Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagene åpne til kl. 12.00. 

I forbindelse med langhelgene jul og påske, sender avdelingene ut spørreskjema 

til foreldrene om hvordan de vil bruke dagene 

Barnehageruta fastsettes for hvert barnehageår.  

Barna skal ha minst 1 mnd. ferie fra barnehagen i løpet av året, hvorav 3 av 

ukene skal tas i hovedferieperioden  (1.juni - 31. sept.).  

Hver barnehageavdeling stenger i 3 uker om sommeren. Det er da mulig å 

overføre barn til en annen avdeling, hvis ikke stengingstiden passer inn. Innen  

april måned sendes det ut beskjed om hvilke tidsrom de enkelte avdelinger 

holder sommerstengt.  
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Innen 1. mai skal foreldrene ha bestemt ferie i hovedferieperioden. De 6 

planleggingsdagene barnehagen er stengt, kan regnes av på barnas ferie. 

 

§ 13 Betaling/søskenmoderasjon. 

Betaling skjer etter satser som er fastsatt av Steigen kommune. Betalingen skal skje 

månedsvis til  kommunekassen.  

Fast plass betales for 11 måneder  pr. år.  Juli  er  betalingsfri måned.  

Ved misligholdelse av betalingsplikten, avgift ikke innbetalt innen 1 måned 

etter forfall og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gis de foresatte skriftlig 

melding om at barnet mister plassen dersom betaling ikke skjer innen 14 dager.  

Kopi sendes styrer i barnehagen. Før nytt opptak vurderes, må gammel gjeld 

gjøres opp. 

Full kontingent for eldste barn.   

Endringer i flg. St. melding nr 28. av 2. april 2004,  gjeldende fra 1. august 

2004. Søskenmoderasjon m. m. : 

30% moderasjon for 2. barn i barnehage, og 50% mod. for 3. barn. 

 

§ 14  Permisjon, endring og oppsigelse av  plass. 

De foresatte kan si opp plassen /endre den med minst 1 måneds varsel, 

beregnet til den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen/endringen skal være 

skriftlig og stiles til Oppvekstavdelinga. Det må betales for opphold i 

oppsigelsestida. 

Det er anledning til å søke permisjon uten betaling fra faste barnehageplasser 

for minimum 6 mndr. og maksimum 1 år. Permisjon kan kun gis innenfor 

samme barnehageår og ut barnehageåret med minst 1 måneds varsel beregnet til 

den 1. i påfølgende måned. Permisjoner utover dette kan bli vurdert på særskilt 

grunnlag. 

§ 15 Kosthold 

Steigenbarnehagen forholder seg til statens veiledninger med hensyn til 

kosthold og måltider.  Steigenbarnehagen skal legge til rette for minimum to 

faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert 

mat. 

• Mat og drikke med mye tilsatt sukker eller salt bør unngås.  

Barnehagen må ha informasjon om mat alergier /intolleranse fra foreldre 

/foresatte, barnehagen vil innhente denne informasjonen.  

 

§ 16 Internkontroll 

Barnehagene er underlagt forskrifter om internkontroll som følger Lov om 

arbeidsmiljø, helse, brannvern m. fl. Styrer skal sørge for at barnehagene har 

egne rutiner og sjekkliste for kontroll med og oppfølging av sikkerhet. 

 

§ 17 Bruk av barnehagens lokaler 
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Barnehagens lokaler kan leies ut utenom åpningstidene. Styrer avgjør slike 

søknader. Leievilkår i henhold til kommunestyrets bestemmelser.  

 

§ 18 Unntak fra vedtektenes bestemmelser 

Formannskapet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra disse, med 

unntak av de forhold som er slått fast i Lov om barnehagen.  

 

§ 19 Vedtektsendring. Vedtektsendringer gjøres i kommunestyret innenfor 

gjeldende lov om barnehager. 

 

§ 20 Iverksetting av vedtektenes bestemmelser 

 Vedtektene trer i kraft f.o.m. 27.04.2015  . 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt i 

møtet: 

                       Evy Røymo (sign.) Magne Vik (sign.) 

 

 

 

 

Rett utskrift, 

Leinesfjord, 24.04.15 

 

 

Elin B. Grytøyr 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Utskrift: Vegard Danielsen, her 

   

 

 

 

 

 

 

 


