
 
 VEFSN KOMMUNE  

 
 
 
 

VEDTEKTER 
FOR  

KOMMUNALE BARNEHAGER 
 

Vedtatt i kommunestyret 21.06.2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEDTEKTER FOR VEFSN KOMMUNALE BARNEHAGER 



 
 
Alle barnehager skal i henhold til Lov om barnehager ha egne vedtekter. Det er 
barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av 
betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. 
 
 
1. EIERFORHOLD, LOVVERK OG ADMINISTRATIV TILKNYTNING 
 
Barnehagene eies og drives av Vefsn kommune i samsvar med den til enhver tid 
gjeldende Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver, gjeldende forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og årsplan 
for den enkelte barnehage.  
Barnehagene er organisert i ulike oppvekstsentre sammen med tilhørende skoler. 
Rektor er enhetsleder for hele oppvekstsenteret. 
Kommunalsjef oppvekst har på vegne av rådmannen ansvar for hele område 
oppvekst. 
 
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. 
 
 
3. VISJON OG SATSNINGSOMRÅDER 
 
Vefsn kommunes visjon: 

- et steg foran  
 
Overordnet mål for oppvekst: 

- det skal være god kvalitet i lek, læring, utvikling og aktivitet i et 
inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn. 

 
Hovedsatsningsområder: 

- grunnleggende ferdigheter 



- medvirkning og medansvar 
- mestring og læring 

Visjon, mål og satsningsområder er tiltak på et overordnet kommunalt nivå for 
oppvekst i Vefsn, og skal være utgangspunkt for den enkelte enhets arbeid på 
samme område. 
 
4. BARNEHAGENS INNHOLD 
 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens 
samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor 
omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse 
samt rammeplanens sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. 
Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til 
å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. 
 
4.1. KVALITET I BARNEHAGEN 
 
Regjeringen har satt følgende mål for barnehagesektoren: 

- sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 
- styrke barnehagen som læringsarena 
- alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 

 
4.2 PLANLEGGING 
Det er avsatt 37,5 timer pr år til planlegging og kompetanseheving for personalet. Da 
er barnehagen stengt. 
 
 
 
5. BARNS OG FORELDRES MEDVIRKNING 
 
5.1 Barns rett til medvirkning 
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet. 
 
5.2 Foreldremedvirkning 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og 
et samarbeidsutvalg.  
 
5.2.1 Foreldreråd:  
Foreldrerådet består av foreldrene/ foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 
skaper et godt barnehagemiljø.  
 
Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til  
barnehagen.  



 
 
5.2.2 Samarbeidsutvalg:  
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnet organ.  
Samarbeidsutvalget består av 2 representanter for foreldre/foresatte valgt av  
foreldrerådet, 2 representanter for ansatte valgt av de ansatte i barnehagen og 1 
politisk valgt representant.  
Hver representant skal ha vararepresentant. 
 
Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager skal samarbeidsutvalget fastsette 
årsplan for den pedagogiske virksomheten. 
 
5.2.3  
Før barnet begynner i barnehagen skal foreldrene fylle ut skjema ”Erklæring om 
ansvar for barnet.” 
 
5.2.4 
Barnehagen avholder minimum et foreldremøte og minimum 2 foreldresamtaler 
pr.år. 
 
 
6.0 OPPTAK AV BARN 
 
6.1. OPPTAKSMYNDIGHET. 
Rådmannen foretar opptak av barn og skal herunder: 
 
• foreta hovedopptak til barnehagene en gang pr. år 
• foreta vurdering av innkomne søknader og plassere søkere på venteliste 
  
Rådmannen skal rådføre seg med helsesøster, PPT og barneverntjenesten før opptak 
av barn foretas. 
Styrer i barnehagen foretar innstilling. 
 
Viser til Lov om barnehager § 12a Rett til barnehageplass. 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. Søknadsfristen til opptaket fastsettes  
av kommunen. 
 
 
I henhold til Lov om barnehager § 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen 
samarbeide om opptak av barn.  
Ikke alle kan få plass i den barnehagen de ønsker som første prioritet.  
 
I h.h.t. Lov om barnehager skal barn med funksjonshemming, samt barn det er fattet 
vedtak om etter lov om barnevernstjenester, prioriteres ved opptak.  



I forhold til barn med funksjonshemming skal barnet etter en sakkyndig vurdering 
kunne ha nytte av oppholdet. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid 
med den eller de som har foreldreansvaret. PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste – 
er opptaksmyndighetens sakkyndige uttaleinstans i slike saker. 
 
6.2 OPPTAKSKRITERIER 
Prioriteringer: 
1. Barn med funksjonshemming 
2. Barn med særlige behov 
3. Minoritetsspråklige barn  
4. Barn som allerede har plass og som ønsker utvidet oppholdstid 
5. Søsken til barn som allerede har plass 
6. Tildeling av øremerkete barnehageplasser som stimuleringstiltak 
 
6.3 UTDYPING AV 6.2 PUNKT 6 - TILDELING AV ØREMERKETE 
BARNEHAGEPLASSER SOM STIMULERINGSTILTAK  
 
Øremerkete barnehageplasser kan benyttes ved rekruttering til stillinger som er 
spesielt vanskelig å få besatt, og som stimulering for å beholde personell som er av 
avgjørende betydning for funksjonen av kommunale tjenester.  
 
Tiltaket er vedtatt av Administrasjonsutvalget i møte 07.12.2009 med virkning fra 
01.01.10 
 
6.4  
Hovedopptak har søknadsfrist 20.02. 
 
6.5 
Det kan søkes om opptak hele året. Det må benyttes elektronisk søknadsskjema. 
Rådmannen foretar opptak fortløpende etter hvert som det er ledig plass. 
 

6.6 OVERFLYTTING FRA EN BARNEHAGE TIL EN ANNEN   

Søknader om overflytting til annen barnehage har samme søknadsfrist som 
hovedopptak. Disse søknadene behandles samtidig som ordinære søknader. 
 
Rådmannen kan foreta overflytting av barn fra en barnehage til en annen på 
bakgrunn av barnets totale situasjon.  
Overflytting skjer i samråd med foreldrene. 
 
6.7 
Ved hovedopptak settes det av ankeplasser i barnehagene. Hvis mulig settes det av 
1 plass for barn over og 1 plass for barn under 3 år i hver barnehage. 
 
6.8 
Søkere som får avslag forblir stående på ventelista fram til neste hovedopptak. 
 
 



 
6.9 
Ved opptak av barn til barnehage blir barna så langt det er mulig prioritert i de 
barnehagene som er i barnas nærmiljø. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig kan 
barna få tilbud i en annen barnehage. 
Barn i følgende områder får i hovedsak tilknytning til følgende barnehager: 
(Jfr. Opptaksområdene for skolene.) 
 
Krinkelkroken og Kulstad barnehage: 
Herringen, Båthåla, Åremma, Kulstadlia, Kulstaddalen, Rynes, Breimo/Dalenget, 
Halsøya, Hals og Halsåsen. 
 
Skjervengan barnehage: 
Åsbyen, Skjervengan, Vangen/Skjervstad, Andås og Mosjøflata. 
 
Olderskog barnehage: 
Olderskogområdet, Husbrekka, Trudvang, Kjemsås, Marka, Bjørnådalen og 
Vestersiden. 
 
Drevja barnehage: 
Lindset, Søfting, Nyland, Holandsvika, Stuvland, Straum, Granmoen, Toven, Forsmo, 
Bergsnev, Brattbakken, Fustvatn, Langmoen, Mjåvatn og Ømmervatn. 
 
Elsfjord barnehage: 
Elsfjord, Drevvatn og Luktvatn. 
 
Vefsn kommune disponerer også barnehageplasser i private barnehager. Ved 
innstilling til slike plasser følges hovedsakelig opptaksområder som for de kommunale 
barnehagene. 
 
6.9 
De foresatte må skriftlig bekrefte hvorvidt plassen mottas. Slik bekreftelse må være 
mottatt senest 8 dager etter at opptak er meddelt. Dersom tildelt plass avslås, 
tildeles plasser til et annet barn på ventelisten.  
 
 
7.0 OPPTAKSPERIODE - OPPSIGELSE OG FERIEAVVIKLNG 
Barnehageårets oppstart er 01. august. 
 
7.1 
Barnehageplass tildeles frem til 15.08 det året barnet begynner på skolen. Barn som 
begynner på skolen må avvikle 3 uker ferie før 15.08. 
 
7.2 
Det er en måneds oppsigelsesfrist. Barnehageplassen kan sies opp fra den 1. eller 
den 15. i måneden. Unntak er hvis barnet skal slutte i barnehagen i perioden 01.05 – 
15.08. Da må oppsigelse leveres før 1. april. Oppsigelsen skal skje skriftlig. 
 



Det gis skriftlig bekreftelse fra rådmannen om at plassen er sagt opp fra en bestemt 
dato.  
 
 
 
7.3 
Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår. 
 
3 ferieuker skal være sammenhengende og legges til tidsrommet 01.06 – 31.08. 
Avvikling av ferie i annet tidsrom enn dette kan det søkes om på forhånd til 
barnehagens styrer. 
 
Barnehagens 5 planleggingsdager kan regnes som barnas 4. ferieuke. 
 
Barn som begynner i barnehagen etter 01.05. vil få reduksjon i foreldrebetalingen i 
juli måned tilsvarende det som tas ut i ferie. Hvis ferie ikke avvikles skal det betales 
full pris for juli måned. 
 
7.4  
Det gis ikke permisjon fra barnehageplass. 
 
8.0 JUL OG PÅSKE 
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag har barnehagen åpningstid fram til 
kl 12.00, jfr. HTA § 4.6 
 
Dagene i ”romjula” og ”den stille uke”, har barnehagen ordinær åpningstid. 
 
Barnehagene kan stenge eller redusere åpningstiden i forbindelse med jul og påske, 
ut fra foreldrenes innmeldte behov. 
 
9.0 BARNEHAGENS ÅPNINGSTID 
Rammen for åpningstiden i kommunale barnehager settes fra kl. 0630 – 1700. 
  
Hver barnehage har en åpningstid på 10 t./dag innenfor denne rammen. 
Hver barnehage fastsetter åpningstid innen denne ramme etter brukernes behov. 
Styrer i samråd med foreldreråd og samarbeidsutvalg fastsetter åpningstiden. 
 
10.0 BRUKERBETALING 
10.1 
Vefsn kommune fastsetter betalingssatsene for opphold i barnehagene i samsvar 
med regjeringens bestemmelser om makspris.  
Det må betales for plassen fra den startdato som står i vedtak om tildeling av plass. 
 
10.2 
Det betales for 11 måneder i året uavhengig av hvilken plass barnet har. Under 
forutsetning av at barnet har hatt 4 uker ferie i løpet av ferieåret, er juli måned 
betalingsfri. Ferie utover 4 uker gir ikke betalingsfritak 



Manglende foreldrebetaling kan føre til at barnehageplassen sies opp fra 
barnehageeiers side. 
 
10.3 Kostpenger 
Det betales for mat pr. barn etter satser vedtatt av kommunestyret. 
 
10.4 Søskenmoderasjon 
Søsken får reduksjon i betalingen etter gjeldende satser fattet av kommunestyret og 
i hht forskrift om foreldrebetaling. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 
% søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. 
 
10.5 Reduksjon i foreldrebetaling 
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen har rett til reduksjon i 
foreldrebetaling tilsvarende den tiden de mottar slik hjelp, jfr Opplæringslovens § 
5.7.  
 
10.6 Barn som hentes etter stengetid 
Dersom barn hentes etter barnehagens stengetid kreves et gebyr fastsatt av 
kommunestyret. 
 
 
11.0 HELSEKONTROLL 
11.1 
Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkolosekontroll i h.h.t. 
gjeldende regelverk. 
 
11.2 
Departementet gir nærmere regler om helsekontroll av personale og om krav om 
hygieniske forhold i barnehagen. 
 
12.0 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 
12.1 
Hver barnehage skal ha en styrer som er den daglige lederen av virksomheten. 
Styrer skal ha utdanning som førskolelærer. Rådmannen kan dispensere fra dette 
kravet i henhold til Barnehagelovens § 17 med forskrift. 
 
 
12.2 
Pedagogisk leder i barnehage skal ha utdanning som førskolelærer. 
Rådmannen kan dispensere fra dette kravet i henhold til Barnehagelovens § 18 
med forskrift. 
 
12.3 
I h.h.t.  § 19 i “Lov om barnehager”, skal ingen begynne å arbeide i barnehage fast 
eller midlertidig uten å legge frem tilfredstillende politiattest. 
 
 
 



12.4 
Personalet i barnehagen har etter § 20 i “Lov om barnehager”, taushetsplikt etter 
gjeldende regler i forvaltningsloven §§ 13 til 13f. 
 
 
 
12.5 
I h.h.t. 24 i ”Lov om barnehager” plikter barnehagen å stille barnehagen til 
disposisjon i øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. 
Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik 
øvingsopplæring.  
 
12.6 
I h.h.t. §§ 21 og 22  i “Lov om barnehager” har barnehagepersonalet 
opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. Opplysninger skal normalt gis av 
styrer. 
 
12.7 
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 
For barn under 3 år – 5.3 kvm. pr.barn 
For barn over 3 år   -  4   kvm. pr. barn  
 
12.8 
Klage over enkeltvedtak kan påklages til kommunens klageorgan. Behandlingen av 
klagen skjer internt i kommunen og behandles av kommunens klageorgan, jmf. 
forvaltningslovens § 28 andre ledd.  Klageinstansens vedtak i klagesak kan ikke 
påklages videre, jmf. forvaltningslovens § 28 første ledd. 
 
12.9 
Dersom det oppstår motsetninger mellom innholdet i denne vedtekt og innholdet i 
vedtak som er fattet tidligere i samme sak, går bestemmelsene i vedtektene foran. 
 
12.10 
Alle kommunale barnehager skal ha utarbeidet et internkontrollsystem som 
dokumenterer oppfølging av lover.   
 
12.11 
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg  
om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller  
godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke  
overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset  
eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes  
fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til  
fylkesmannen.  
 
Tilsynet foretas av rådmann eller den han / hun bemyndiger. 
 
 



12.12 
Vefsn kommune har vedtatt egne retningslinjer for overgang barnehage-skole. 
 
 
12.13 
Vedtektene trer i kraft fra 01.08.11. Samtidig opphører tidligere vedtekter og 
endringer av disse for kommunale barnehager.   
 


