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1. GENERELT 

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager (barnehageloven) med tilhørende forskrifter, 

nasjonale retningslinjer, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte barnehage. 

 

2. FORMÅL 

I henhold til barnehagelovens § 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. 

 

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. EIERFORHOLD OG FORVALTNING  

Barnehagene eies av Grong kommune. I henhold til vedtak den 16.desember 2010, sak 68/10, i Grong 

kommunestyre, har Formannskapet ansvaret for forvaltningen av barnehagene i kommunen. 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg i henhold til barnehagelovens § 4: 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg og et 

foreldreråd.  

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre 

gruppene. Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre, 2 ansatte og inntil 2 representanter fra eier. Som 

hovedregel deltar styrer som møteleder og referent. 

 

 

4. SØKNAD OG OPPTAK AV BARN 

I henhold til barnehagelovens § 16: 

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. Barn som fyller ett år i september, oktober eller 

november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den 

måneden barnet fyller ett år og senest fra den datoen barnet fyller ett år.  
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Det er kommunen som barnet er bosatt i som er ansvarlig for å innfri retten til barnehageplass.  

Det vil ikke bli tatt inn barn bosatt i andre kommuner uten at bostedskommune kjøper plassene. 

Hovedopptak av barn skjer i mars og gjelder fra oppstart nytt barnehageår. Søknadsfrist 1. mars 

annonseres på kommunens hjemmeside. Det skal benyttes digitalt søknadsskjema både når det gjelder 

opptak og endring av oppholdstid. Skjemaet ligger på kommunens nettsider.  

 

Følgende kriterier legges til grunn ved opptak: 

1. I henhold til barnehagelovens § 18: 

Barn med nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig vurdering legges ved søknad. 

Barn som har vedtak etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.  

2. Andre forhold som tilsier at det er et særskilt behov for barnehageplass. Skriftlig uttalelse fra 

PPT, barnevernstjeneste, helsesøster, lege, NAV og evt. andre faginstanser legges ved søknad.  

3. Ved ellers like kriterier prioriteres barna etter alder. 5-åringen prioriteres først, deretter 4-

åringen, 3-åringen, 2-åringen og så 1-åringen.  

4. Har søsken i samme barnehage. 

Dersom man takker nei til plass i hovedopptaket, mister man lovmessig rett til barnehageplass fram til 

neste barnehageår.   

Venteliste fra hovedopptaket gjelder til 15. september. Eventuelle ledige plasser annonseres på 

kommunens nettside og lyses ut med søknadsfrist. Ledige plasser i supplerende opptak, tildeles etter 

samme kriterier som ved hovedopptaket. 

Alle barnehagene i kommunen samarbeider om opptak av barn. Opptaksprosessen er samordnet og 

søknader behandles på kommunens styrermøter.  

 

 

5. OPPSIGELSE AV PLASS 

Etter opptak beholder barnet tildelt plass fram til skolestart eller til plassen sies opp skriftlig. 

Oppsigelse av plass må skje med 1 måneds skriftlig varsel til styrer ved barnehagen innen den 1. i 

måneden.  

Når oppsigelsen registreres etter 1. mars, dvs. ledig plass fra 1. april, må barnehageplassen betales 

t.o.m. 30. juni.  

 

 

6. LANGVARIG SYKDOM OG PERMISJON  

Ved barns sykdom kan foreldrene/foresatte søke om fritak fra betaling av barnehageplassen når 

sykdom varer sammenhengende utover 14 dager. Barn som er plaget av kronisk sykdom med fravær 

under 14 dagers varighet, kan ved særskilte tungtveiende grunner bli fritatt for betaling av plassen i 

fraværsperioden. Søknad med legeerklæring sendes til styrer. 

Søknad om permisjon fra barnehageplass avgjøres av styrer. Som hovedregel gis ikke permisjon fra 

ubenyttet plass. 

 

7. HELSE  

I henhold til barnehagelovens § 50: 

For barn som ikke har fulgt vanlige kontroller ved helsestasjonen i Grong, skal det framlegges 

erklæring om barnets helse. Erklæring legges ved søknad. 
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8. ÅPNINGSTID 

Barnehagene har åpent hverdager unntatt lørdager. Daglig åpningstid i den enkelte barnehage 

fastsettes av kommunedirektøren innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. 

Barnehagene holder stengt jul (f.o.m. 24.12 t.o.m. 31.12), påske (stille uke) og uke 29 og 30 på 

sommeren. 

 

9. FERIEAVVIKLING 

Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende i juli/august der to 

av ukene avvikles i uke 29 og 30.  

Melding om barnas hovedferie skal gis barnehagen innen 15. april. Resten av ferien avvikles i jul og 

påske. 

 

 

10. PLANLEGGINGSDAGER 

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Fire av barnehagenes 

planleggingsdager er fastsatt i barnehageruta. Den femte er flytende. Informasjon om tidspunkt skal 

gis i god tid. Planleggingsdagene gjennomføres uten endring i foreldrebetalingen. 

 

 

11. FORELDREBETALING  

Maksimalgrensen for foreldrebetaling for helplass fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.  

Foreldrebetaling for barnehagetilbudet fastsettes av kommunestyret hvert år i desember.  

Barnehageplassen skal betales den 20. hver måned. Juli måned er betalingsfri.  

Ved manglende foreldrebetaling for mer enn 1 måned kan barnehageplassen inndras. Før en 

barnehageplass inndras skal barnehageeier sende skriftlig varsel til betaler.  

Kommunen har betalingsordning som tilbyr reduksjon i foreldrebetaling for husholdninger med lav 

inntekt, jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3. Det kan søkes om reduksjon i 

foreldrebetalingen og/eller 20 timer gratis kjernetid for ett barnehageår av gangen. Digitalt 

søknadsskjemaet ligger på kommunens nettsider.  

 

 

12. FOR SEN HENTING AV BARN 

Dersom barn blir hentet for sent i barnehagen i forhold til barnehagens stengetid, skal det betales 

gebyr. Det betales gebyr fra første gang med for sen henting pr. barn. Størrelsen på gebyret fastsettes 

av kommunestyret. 


