Vedtekter for kommunale barnehager i Klæbu
Vedtatt av kommunestyret 15.06.2017
Endret av rådmannen 25.01.2018
Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter
vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foresatte sitt forhold til barnehagen.
Mindre endringer av vedtektene, i samsvar med endringer i lov eller forskrift, kan gjøres av rådmannen.
1. Eierforhold
Klæbu kommune eier/leier lokaler for de kommunale barnehagene, og står ansvarlig for driften.
2. Formål
Barnehagene skal drives i samsvar med barnehageloven og forskriftene til loven. I tillegg kommer
kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage. Barnehagelovens §1 fastsetter barnehagens formål
og innhold:
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.
3. Opptak -- klagerett— oppsigelse
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter
søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden de fyller ett år, i samsvar med denne loven med
forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt (§ 12a i barnehageloven).
Det kan gjøres lokale vedtak som utvider retten til plass. Dette blir annonsert på kommunens hjemmeside
ved opptak.
3.1 i henhold til § 12 i barnehageloven skal det være en samordna opptaksprosess i kommunen. Det er
barnehagens vedtekter som definerer opptakskrets og opptakskriterier.

3.2 For de kommunale barnehagene er opptakskretsen barn bosatt i Klæbu.

3.3Hovedopptak av barn til ledige plasser skjer etter søknad, med søknadsfrist 01.mars. Det samme gjelder
barn som ønsker overflytting til en annen barnehage.
3.4 Opptak skjer etter søknad på fastlagt skjema. Opptaket foretas av rådmannen, etter innstilling av
opptakskomiteen som består av styrerne i barnehagene. Plassene fordeles til barn bosatt i Klæbu kommune
ved oppstart. Ytterligere opptak foretas løpende etter søknad på fastsatt skjema. Barnehageåret varer fra 1.
august til 31. juli påfølgende år. Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass, må sende ny søknad
om opptak til neste barnehageår.

3.5 Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:
• Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr barnehageloven §13. (Dokumentasjon kreves.) Når det gjelder
barn med nedsatt funksjonsevne vurderes det hvor kommunen kan gi det beste tilbudet.
• Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde
ledd.
I de tilfellene der det blir spørsmål om prioritering mellom barnehager, gjelder følgende kriterier i prioritert
rekkefølge:
1. Siste år før skolestart.
2. Barn fra familier der foresatte er minoritetsspråklige.
3. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom eller andre forhold
(dokumentasjon fra faginstans kreves).
4. Søsken ved samme barnehage. Det tilstrebes at søsken får plass i samme barnehage.
Overordnet disse kriteriene er en helhetlig vurdering av barnehagens gruppesammensetning for å ivareta
det totale pedagogiske tilbudet.
Det tilstrebes at barn av ansatte, eventuelt annet nært slektskap, tilbys plass i andre barnehager enn den
ansatte selv jobber i.
3.6 Søkere som har fått avslag på sitt første eller andre valg av barnehageplass ved hovedopptaket, har
klagerett. Klagefristen er 3 uker etter at meldingen er mottatt eller søker burde ha skaffet seg kunnskap om
avgjørelsen jfr § 9 i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Klagen må framsettes skriftlig
til kommunen.
3.7 Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med en måneds varsel, regnet fra den første i den påfølgende
måneden.
Når barnehageplass sies opp fra og etter 1.april, er oppsigelsestiden 2 måneder.
Kommunen forbeholder seg retten til å ta full betaling i oppsigelsestiden.
3.8 Oppsigelse gis av kommunen ved manglende betaling i to måneder. Vanlige regler for oppsigelse vil da
gjelde. Se pkt 3.7.
4. Foreldrebetaling
4.1 Kommunestyret fastsetter satsen for foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.
Stortinget fastsetter maksprisen for en barnehageplass.

4.2 Det er vedtatt nasjonale ordninger for reduksjon i foreldrebetaling basert på foreldrenes inntekt.
Det er to moderasjonsordninger som gjelder:
• Reduksjon i foreldrebetaling basert på at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede
inntekt for en barnehageplass.
• Gratis kjernetid for barn fra familier med lav inntekt.
Reglene for reduksjon endres og oppdateres her:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/
Kommunen har ansvaret for behandling av saker om redusert foreldrebetaling.
4.3 Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri.
4.4 Betaling for kost kommer i tillegg etter selvkostprinsippet og kan variere fra barnehage til barnehage.
4.5 Ved ekstraordinær stenging av barnehagen ut over 5 dager i fastsatt åpningstid kan foreldre få refundert
betalingen for de dagene barnehagen har vært stengt.
4.6 Når barn på grunn av sykdom har fravær på mer enn 1 måned sammenhengende, kan det etter søknad
gis fritak for foreldrebetaling. Sykdomsperioden må dokumenteres med erklæring fra lege.
4.7 Det gis gebyr ved for sein henting. Summen fastsettes i gebyrregulativet.
5. Leke- og oppholdsareal
Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge nasjonal veiledende norm på 4m2 per barn over 3 år og 5,3
m2 for barn under 3 år.
6. Barnehagenes åpningstid
6.1 Som hovedregel er barnehagenes åpningstid 07.00-16.30.
6.2 Barn kan benytte plassen inntil 9,5 timer pr dag.
6.3 Det kan gis tilbud om utvidet åpningstid i Brannåsen og Sletten barnehager. Daglig åpningstid kan da
være mellom 06.45 og 17.00. Maksimaltid på 9,5 timer for barnet gjelder fortsatt. Endringer i åpningstid skal
behandles av samarbeidsutvalget og vil vanligvis fastsettes for barnehageåret.
6.4 Barnehagene er stengt mellom jul og nyttår inkludert julaften, onsdag før skjærtorsdag, og 3 uker på
sommeren. Sommerstenging vil være i ukene 28, 29 og 30.
7. Barnehagens internkontrollsystem
Barnehagen har internkontrollsystem etter gjeldene forskrift om systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid. Internkontroll foretas i henhold til de krav som framgår av forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
8. Ferie
Barnet skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av året. Dette anses å være avviklet i de periodene barnehagene
er stengt.
9. Permisjon fra barnehageplass
Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon sendes barnehagen innen
den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Permisjon gis kun for ett helt
barnehageår eller resten av barnehageåret.

10. Planleggingsdager
Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt.
11. Flytting fra kommunen
Barnehageplass i kommunale barnehager er forbeholdt innbyggere i Klæbu kommune. Ved flytting ut av
kommunen vil familien kunne beholde barnehageplassen i inntil 3 måneder, men ikke utover barnehageårets
lengde.
12. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Alle foreldre/ foresatte til barn i barnehagen er med i foreldrerådet, og velger sine representanter til
barnehagens foreldreutvalg (FAU). Foreldrerådet og FAU skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når
det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.
Samarbeidsutvalget(SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
SU består av minst 2 foreldre/foresatterepresentanter, minst 2 ansatterepresentanter, en eierrepresentant,
samt enhetsleder, som har møte-, tale- og forslagsrett.
13. Forsikring
Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet for alle barna i de kommunale barnehagene. Barnehagene har ingen
erstatningsplikt for private eiendeler.

