VEDTEKTER
for barnehagene i Meldal
Grefstad barnehage - Løkken barnehage Storås barnehage - Å barnehage
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 Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11
og sak 082/12, Barnehageplan
 Kommunestyrets endring i møte 19.11.15, sak 058/15
 Kommunestyrets endring i møte 25.02.16, sak 012/16
 Kommunestyrets endring i møte 15.09.16, sak 048/16
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1. BARNEHAGENS 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.

2. EIERFORHOLD
Barnehagene eies av Meldal kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager. Norm for barnas
leke- og oppholdsareal er 4 m² netto pr. barn over 3 år, og 5,5 m² pr. barn under 3 år.
Arealberegningen tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas
aktiviteter.
Barnehagene skal også ha et godt uteområde som er egnet for variert og skapende lek under trygge
forhold.
Departementet har fastsatt Rammeplan for barnehagen. Rammeplanen er en forskrift til loven og gir
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

3. GODKJENNING OG TILSYN AV BARNEHAGENE
Hovedutvalget for oppvekst, helse og omsorg foretar godkjenning av barnehagene.
Hovedutvalget er tilsynsmyndighet og fører kontroll og ser til at alle vilkår i medhold av
barnehageloven er innfridde.
Barnehagene har internkontrollhåndbok for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det foretas
internkontrollrevisjon en gang pr. år.

4. FORELDRERÅDET OG SAMARBEIDSUTVALGET FOR DEN ENKELTE
BARNEHAGE
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen.
Samarbeidsutvalget skal ha slik sammensetning:
 2 representanter valgt av og blant foreldrerådet
 2 representanter valgt av og blant de ansatte
 1 representant oppnevnt av Meldal kommune
Det velges personlige representanter for alle representantene.
Styrer har møte-, tale- og forslagsrett og er sekretær i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for
barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget for hver barnehage
skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
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5. PERSONALET
Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten
Rammeplanen angir forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av, krav til kvalitet i det
sosiale samspillet i hverdagen og fagområder som alle barnehager skal arbeide med i løpet av
barnehageåret.

6. OPPTAK AV BARN
Rett til plass, Lov om barnehager § 12 a:
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.
Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter
søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven
med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
For å få denne retten må søker oppfylle følgende krav:
 Det må søkes innen fristen 1. mars
 Barnet må fylle ett år innen 31.10. i søknadsåret
 Barnet må være bosatt i Meldal kommune innen 31. august i opptaksåret
 Barnet må være født ved søkertidspunkt
 Nedre aldersgrense ved oppstart er ett år.
Rett til plass betyr at Meldal kommune tilbyr barnehageplass fra 1. august i opptaksåret. Det betyr
ikke rett til plass i en spesiell barnehage, og heller ikke rett til plass før 1. august. Meldal kommune vil
tilstrebe å tilby plass så nær opp til det antall dager pr. uke som ønskes.
Søker som takker nei til tilbud om barnehageplass, mister retten til plass.
Søknad om opptak av barn skjer på fastsatt skjema.
Hovedopptak av barn skjer en gang hvert år. Søknadsfrist er 1. mars.
Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.
Forøvrig behandles søknader fortløpende og barn tas inn når det er ledig plass
Hovedopptaket skjer etter en samordnet opptaksprosess.
Meldal kommune er en opptakskrets.
Meldal kommune, Klagenemnda, er klageorgan.
Barn som blir tatt opp i barnehagene, beholder plassen inntil den blir sagt opp eller inntil barnet
begynner på skolen.
Barn, tilhørende i andre kommuner, kan tilbys plass, hvis det er ledig kapasitet. De tildeles plass for
ett semester i gangen.
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Opptakskriterier
1. Barn med rett til plass etter Barnehageloven § 13
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas
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 ledd,
har rett til prioritet ved opptak barnehage
Utdyping:
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelse som
utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver
funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak.
2. Barn med rett til plass etter Barnehageloven § 12 a
Blant søkere med rett til plass etter Barnehageloven § 12 a prioriteres søkere etter følgende
kriterier:
2.1 Familie med alvorlig sykdom
Med sykdom forstås i denne forbindelse alvorlig, varig sykdom/funksjonshemming hos barnets
foreldre eller søsken.
Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist.
2.2 Barn av flyktninger/asylsøkere
Barn av flyktninger/asylsøkere som trenger barnehageplass som følge av foreldrenes rett og
plikt til norskopplæring.
2.3 Søskenprioritet
Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i.
2.4 Barn av unge, enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde.
Med ung menes fortrinnsvis tenåringsforeldre, men også andre unge, enslige forsørgere kan
prioriteres etter en skjønnsmessig vurdering. Innenfor gruppen prioriteres søkere etter
forsørgers alder slik at de yngste får plass først.
2.5 Øvrige søkere med lovfestet rett til plass.
2.6 Søkere som får tildelt plass i hovedopptaket, men som ønsker å vente på sitt 1. eller 2.
ønske
Ved lik prioritering foretas loddtrekning for å avgjøre rekkefølgen på søkerne.
3. Barn uten rett til plass etter Barnehageloven § 12 a
Barn uten rett til plass i opptaksåret er:
• Søknad om plass som mottas etter 1. mars i opptaksåret
• Søknad for barn som fyller ett år senere enn 31.oktober i opptaksåret
• Søknad for barn som flytter til Meldal senere enn 31. august
Når barn med rett til plass har fått tilbud, kan resterende plasser tildeles barn uten rett til
plass.
Blant barn uten rett til plass tildeles barnehageplass etter følgende prioritering:
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3.1 Familie med alvorlig sykdom
Med sykdom forstås i denne forbindelse alvorlig, varig sykdom/funksjonshemming hos barnets
foreldre eller søsken
Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist.
3.2 Barn av flyktninger/asylsøkere
Barn av flyktninger/asylsøkere som trenger barnehageplass som følge av foreldrenes rett og
plikt til norskopplæring.
3.3 Søskenprioritet
Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i.
3.4 Barn av unge, enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde.
Med ung menes fortrinnsvis tenåringsforeldre, men også andre unge, enslige forsørgere kan
prioriteres etter en skjønnsmessig vurdering. Innenfor gruppen prioriteres søkere etter
forsørgers alder slik at de yngste får plass først.
3.5 Øvrige søkere uten rett til plass
Ved lik prioritering tildeles plasser etter ansiennitetsprinsippet. Ved lik ansiennitet foretas
loddtrekning.
Gruppesammensetning
Ved tildeling av ledig barnehageplass gis opptaksmyndighet anledning til å ta hensyn til den
eksisterende barnegruppe for å sikre en hensiktsmessig gruppesammensetning. Om nødvendig
kan ikke-prioriterte søkere gis plass for å oppnå dette. Barnehageloven må uansett følges, barn
med rett til plass skal alltid tilbys plass før et barn uten lovfestet rett.
Det må for øvrig foretas en helhetsvurdering av den enkelte søknad slik at barnets beste blir ivaretatt
og en totalvurdering av alle søknader.

7. OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
Oppsigelsestiden er 30 dager regnet fra den 1. hver måned etter at oppsigelse er levert. Det må
betales full kontingent i oppsigelsestiden selv om barnet slutter før dennes utløp. Oppsigelsen må
være skriftlig og stilet til barnehagens styrer eller sektorkontoret. Oppsigelse av barnehageplass kan
ikke skje etter 1. april. I tilfelle dette skjer, må foreldrebetalingen fortsette ut juni måned.
Hvis oppsigelse kommer, etter at det er takket ja til plass, gjelder vanlig oppsigelsestid.
Dette gjelder selv om plassen ikke har vært i bruk.

8. FORELDREBETALING
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen. Betaling skjer forskuddsvis og innen 15. hver måned.
I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager gis det slik moderasjonsordning
(Gjeldende fra 01.08.11):
Søskenmoderasjon:

30 % reduksjon for 2. barn
50 % reduksjon for 3. barn
50 % reduksjon for øvrige barn
Moderasjonen omfatter barn som bor fast sammen.
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Det betales 100 % for det barnet som har det dyreste tilbudet.
Foreldre må betale kostpenger i samsvar med barnets oppholdstid i barnehagen. Betaling for kost
fastsettes av samarbeidsutvalget ved den enkelte barnehage. Styrer avgjør en eventuell reduksjon i
matpengene for barn med ulike former for matallergi.
Driftstiden er 11 måneder. De som har fått plass, må betale for samtlige måneder.
Ved oppstart i barnehagen til og med 15. i måneden betales det for hele måneden. Ved oppstart i
barnehagen fra og med 16. i måneden betales det for halve måneden.

Redusert betaling/ fritak for foreldrebetaling:
Reduksjon/ fritak for foreldrebetaling kommer til anvendelse i følgende tilfeller:
1. Fritak for foreldrebetaling ved fravær p.g.a. sykdom sammenhengende i mer enn 1 mnd.,
skal vurderes etter søknad til kommunalsjef oppvekst og kultur, etter sosialtjenesteloven
og barnevernsloven.
2. Redusert foreldrebetaling etter «Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen».
3. Redusert foreldrebetaling etter ordningen med «Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i
barnehage».
Vedtak fattes av styrer i h.h.t. Forvaltningsloven.

9. MISLIGHOLD AV BARNEHAGEPLASSEN
Meldal kommune skal gi skriftlig advarsel om oppsigelse før en kan si opp plassen med 30 dagers
varsel dersom:
• Vedtekter og reglement for barnehagen ikke overholdes
• Oppholdsutgifter ikke blir betalt til fastsatt tid

10. OPPHOLDSTID
Barnehagene har basistid fra 06.45 – 16.30.
Barna skal ikke ha lenger oppholdstid i barnehagen enn 9 timer pr. dag.
Barnehagene har følgende tilbud:
4 d/u
5 d/u.
Tilbudene gjelder faste ukedager.
I tillegg er det mulig å kjøpe ekstradager dersom barnetallet tilsier det.
Barnehagen kan holdes stengt i 2 uker av fellesferien om sommeren. For å avvikle sommerferien må
styrer få beskjed om foreldrenes ferie i god tid, senest 2 måneder før personalet går ut i ferie. (i flg
ferie loven)
Barna skal avvikle 3 uker sammenhengende ferie, i barnehagens ferieperiode.
I barnehagens ferieperiode kan barnehagen samordnes mellom barnehagene.
Barnehagene holder stengt julaften og nyttårsaften. Det foretas behovsundersøkelse i forbindelse
med dagene i mellomjula og påskeuka, slik at flest mulig i personalgruppen kan avspasere tid for
møter eller avvikle ferieuke. Svaret er bindende. Forutsetningen for at barnehagen skal holdes åpen,
er at behovet er til stede for minst 3 barn.
Er det færre enn 3 barn, gis barnet tilbud ved en av kommunens øvrige barnehager.
Personalet har 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagen holdes stengt på disse dagene.
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Henting
Barn må være hentet før barnehagen stenges for dagen. (Innen kl. 1630). Dersom dette ikke
etterkommes, skal det først gis muntlig innskjerping av regelen. Hvis forholdet ikke bedrer seg, gis
det skriftlig advarsel om oppsigelse.

11. ERSTATNING
Meldal kommune har ingen erstatningsplikt overfor barnas eiendeler i barnehagen.
Kommunen tegner ulykkesforsikring for barna i barnehagen. Denne dekker også opplegg i
barnehagens regi utenfor barnehagens område.

12. HELSEBESTEMMELSER
Skjema for erklæring om barnets helse skal fylles ut og leveres barnehagen ved oppstart.
Ved ønske om bruk av medisin i barnehagen, må foreldre/foresatte ta opp dette med
styrer/pedagogisk leder.
I tilfelle sykdom oppstår i barnehagen, må barnet bli hentet.

13. TURER/FOTOGRAFERING/VIDEOFILMING
Til det pedagogiske arbeidet hører også med å ta med barna på turer i og utenfor nærmiljøet.
Det kan også være aktuelt med videofilming og fotografering av barna.
Når barna begynner i barnehagen, skal foreldre/foresatte skrive under på om de gir sin tillatelse til
dette.
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