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§1 EIERFORHOLD   

Barnehagene eies av Namsskogan kommune, og er administrativt knyttet til Rådmannen.  

Rådmannen har på vegne av kommunestyret driftsansvar for barnehagene.   
  

§2 FORMÅL   

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, nr 64, og 

Forskrift til lov om barnehager av 26. september 2005, og lovendringer som er gjort i etterkant.  

Sist endret 01.08.2018.  

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.Barnehagens innhold (barnehageloven §2) 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 



Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 

bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at 

alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. 

  

§4 OPPTAKSMYNDIGHET   

Rådmannen foretar opptak av barn i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 -  

§12, og Forskrift til Lov om barnehager av 26. september 2005.   
  

  

§5  OPPTAKSKRITERIER   

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 1 år i september, 

oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få 

plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller 1 år. 

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

For barn uten rett til plass gjøres følgende prioriteringer:  

a) 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 barnevernstjenester §§4-14 og 4-4 2. og 4.ledd, har rett til prioritet ved opptak 

i barnehage. 

b) Barn mellom 9 mnd og 1 år tas inn i særlige tilfeller, dersom barnehagen har kapasitet, 

og dette ikke medfører behov for høyere bemanning.  

c) Barn bosatt i andre kommuner tas inn dersom dette ikke medfører behov for høyere 

bemanning.  
  

§6  OPPTAKSPERIODE/OPPSIGELSE/ENDRING AV PLASS   

  

a) Søknadsfrist for nye opptak fra august  er 15.mai. (samme som for SFO)  

Tildelt barnehageplass varer til 31.juli det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies 

opp.  

b) Når søkeren har mottatt melding om tildeling/avslag av barnehageplass er det 3 ukers  

klagefrist.   

c) Når søkeren har bekreftet at barnehageplassen tas imot, kan det skje endring eller  

oppsigelse av plassen med 1 måneds skriftlig varsel.   



d) Oppsigelse eller reduksjon  av barnehageplassen må skje skriftlig, med 1 måneds varsel.   

e) Utvidelse av barnehageplassen kan skje med 14 dagers varsel i løpet av barnehageåret, hvis 

det er ledig plass.   

f) Det reserveres ikke plass til søkere som ønsker plass seinere i barnehageåret.   

g) Det kan søkes om barnehageplass fortløpende hele året. Dersom den foretrukne 

barnehagen har fylt opp sine plasser, tilbys barnet plass i den barnehagen(e) som har plass.    

h) Restanse med betaling for barnehageplassen i mer enn 2 måneder, medfører oppsigelse av  

plassen.   

  

§ 7 BARNEHAGENES ÅPNINGSTID   

  

Trones barnehage «Bamsebo» :                                        06.45-16.15  

Brekkvasselv barnehage «Labbetussen»:        06.45-16.15  

Namsskogan barnehage «Tiriltoppen»:         06.45-16.15    

      

Samarbeidsutvalget ved barnehagen kan ved endret behov sende søknad om ukentlig endring 

av åpningstid til Rådmannen.   

  

• Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.   

• Alle barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften. Trebarnsregel gjelder i mellomjulen 

og stille uke. 

• Barnehagen stenger 3 uker på sommeren. Uke 29,30 og 31.  

• Barnehagene holder stengt 5 planleggingsdager/kursdager i året.   

• Barnas oppholdstid kan i utgangspunktet ikke overstige 9 t pr. dag, eller 45 t/u..   

  

Rådmannen  fastsetter oppholdstid, som er tilpasset kontantstøtteordninga.   
  

§8 MATSERVERING   

  

Det serveres et måltid midt på dagen som er obligatorisk for alle barn.   

Kostpris fastsettes av kommunestyret.   

Barnehagens personale kan spise i barnehagen mot betaling av den sats som kommunestyret 

til enhver tid vedtar/bestemmer.   

  

Det kan serveres frokost mot tillegg i betalingssatsen.   

  

§ 9 FORELDREBETALING   

  

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret.   Basispris for barnehageplass følger nasjonalt 

fastsatt makspris.  
  

Betalingssatsene er eksl. mat.   

a) Betalingen fastsettes etter følgende normer:   

 

 Oppholdstid: Forholdstall:   

5dager a 9 t 100%   

4 dager a 9 t 80%   



3 dager a 9 t 60%   

2 dager a 9 t 40%   
Tillegg for kjøp av ekstradag 6 %   

  

Basisprisen gjelder heltidsopphold 45 t pr. uke. Denne kalles 100%, og de andre satsene 

beregnes ut fra denne.   

  

b) Søskenmoderasjon beregnes ut fra den gjennomsnittlige betalingssatsen for barna. Av 

denne satsen gis 30% moderasjon for barn nr. 2 og 50% for hvert barn fler enn 2.   

c) Ved barn sykdom fritas foreldrene for betaling av plassen når sykdommen varer utover 14 

dager og legeerklæring foreligger.   

d) Ved ulykker/dødsfall/sykdom i nær familie kan det innvilges betalingsfritak   

- Midlertidig for en periode   

- I oppsigelsestida når plassen må sies opp   

e) Foreldre som av særlige årsaker, utover ferieavvikling, reiser bort fra hjemstedet en  

periode på 1-2 mnd. kan etter søknad likevel beholde plassen, og få fritak for betaling.   

Søknaden behandles av rådmannen.   

f) Foreldre som er skilt/bor hver for seg, kan få fritak for betaling, hvis barnet har behov 

for fri for å gjennomføre en besøksordning.   

g) Foreldre/husholdninger med lav inntekt(inntektsgrense fastsatt av stortinget) kan søke 

om redusert foreldrebetaling.  

h) Foreldre/husholdninger med lav inntekt(inntektsgrense fastsatt av stortinget) kan søke 

om gratis barnehageplass i 20 t/uke for 2,  3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart 

iht.nasjonale retningslinjer.  

  

§10 LEKE OG OPPHOLDSAREAL   

For barn under 3 år: 5,33 kvm, netto leike og oppholdsareal pr. barn.  For 

barn over 3 år: 4 kvm, netto leike og oppholdsareal pr. barn.   

  

§11 FERIE   

Alle barn skal ha minimum 4 uker ferie pr. år.  Tre av ferieukene tas ut når barnehagen har 

stengt 3 uker i uke 29,30 og 31. De resterende dagene kan tas ut i løpet av barnehageåret.  
   

§12 BEMANNING   

For pedagogisk bemanning gjelder barnehagelovens §§17 og 18, samt forskrift om  

pedagogisk bemanning gitt 26. september 2005.(endret august 2018)  Det skal være en 

pedagogisk leder pr. 14 barn over 3 år, og pr.7 barn under tre år.   

Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til norm for pedagogisk bemanning 

(forskrift til barnehageloven §2/Kunnskapsdepartementet-rundskriv fra 15.08.2011).   

 

Lov om barnehager § 18 sier følgende om grunnbemanning: 

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 

virksomhet. 

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per 

seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august 

det året de fyller tre år. 



Bemanningen forøvrig må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet.  

Inntak av barn med særskilte behov kan medføre behov for økt bemanning.   
  

§13 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG   

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagene ha foreldreråd og samarbeidsutvalg 

(barnehageloven kap.2, §4 og 5).   
  

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna.  
  

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.    
På grunn av barnehagenes størrelse, og at det er felles styrer og felles representant for 

barnehageeier, skal samarbeidsutvalget være felles for alle barnehagene.  Felles samarbeidsutvalg 

skal ha følgende representanter:  
  

3 foreldrerepresentanter – 1 fra hver barnehage (personlig vara)  

3 ansatte fra barnehagen – 1 fra hver barnehage (personlig vara)  

1 representant for barnehageeier (politisk oppnevnt representant) 

Barnehagestyrer er deltaker uten stemmerett.   

  

Barnehagestyrer fungerer som sekretær for samarbeidsutvalget.   
  

Kommunestyret velger eventuelt eiers representant i samarbeidsutvalget, med en funksjonstid 

på 4 år.   
  

§14 NEDLEGGELSE/ENDRING AV BARNEHAGE/AVDELING   

Kommunestyret vurderer hvert år i forbindelse med budsjettbehandlinga, grunnlaget for 

opprettholdelse av barnehager/avdelinger. Hvis barnetallet blir så lavt at det ikke er grunnlag for 

videre drift (minimum 5 hele plasser), skal opprettelse av familiebarnehage vurderes.  Dersom 

barnetallet overstiger maks antall barn pr. avdeling, skal øking av bemanningen vurderes slik at 

barnehagen kan ta inn flere barn dersom det er areal til det.   

Endelig vedtak om nedleggelse av barnehager/avdelinger fattes av kommunestyret.  

  


