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§ 1. LOVER OG RETNINGSLINJER 

Barnehagene driftes i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter, øvrige gjeldende 
lovverk, kommunale vedtak og planer. 
 
Barnehageloven § 1 lyder: "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”. 
 
I henhold til kommunestyrevedtak er ansvaret for forvaltningen av barnehagene tillagt Utvalg for 
oppvekst, helse og velferd. 
 
Styrer har den daglige ledelse av den enkelte barnehage. 
 

§ 2. BARNEHAGEOPPTAK 

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samordne opptaksprosessen for barnehageopptak, 
jf. barnehageloven § 12 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage for 
nærmere retningslinjer. Barnehageopptaket i Nes kommune er delegert rådmannen. Styrerne i 
barnehagene innstiller overfor rådmannen. 
 
Hovedopptaket gjennomføres en gang per år og gjelder de plassene som er ledige ved starten av 
nytt barnehageår (1. august). Søknad om opptak gjøres elektronisk via Barnehageportalen og 
nødvendige dokumentasjoner ettersendes. Opptak til ledige plasser gjennomføres kontinuerlig på 
grunnlag av ventelister. 
 
Kommunens ankeutvalg er klageorgan for klager som fremsettes skriftlig innen klagefristens 
utløp. For å sikre klageadgangen, ved eventuelt avslag eller plass i ikke-ønsket barnehage, må 
foreldre ha prioritert barnehagene på søknadsskjemaet. Tildeling av barnehageplass følger 
denne prioriteringslisten. 
 
Barnehageplasser tildeles fortrinnsvis barn med bostedsadresse i Nes kommune. Tildeling av 
plass foregår skriftlig. Plassen tildeles fram til skolepliktig alder. Dersom det tildeles plass til barn 
bosatt utenfor Nes kommune, er denne gjeldende kun for ett barnehageår. De må dermed søke 
på nytt for hvert år. 
 
Svar på tilbud om barnehageplass må gis skriftlig innen angitt frist. Manglende svar betraktes 
som om plassen ikke ønskes og søknaden strykes fra venteliste. 
 
Ved utflytting fra kommunen bortfaller retten til å opprettholde barnehageplass. 
 
Ved samlivsbrudd betraktes barnet som søker med rett til barnehageplass i Nes kommune, så 
lenge en av barnets foreldre opprettholder sin bostedsadresse i Nes, og barnet bor like mye hos 
begge foreldrene. 

Opptakskriterier 
I kommunale barnehager er Nes kommune barnehagens opptakskrets. 
Brukernes prioriterte liste med ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. 
 
Kommunen har ansvar for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage, jf. barnehageloven 
§§ 12a og 13. 
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Følgende opptakskriterier legges til grunn: 
 

Barn med prioritet etter barnehagelovens § 13 

1.1 Barn med nedsatt funksjonsevne etter sakkyndig vurdering. 

1.2 Barn som omfattes av vedtak etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd. 

 

Barn med rett på plass etter barnehagelovens § 12 a. 

2.1 Barn som har deltidsplass og som søker utvidelse av denne. 

2.2 Barn som det søkes plass for etter anbefaling fra andre instanser (f.eks. PPT, 
helsetjeneste mm.). Nødvendig dokumentasjon: Legeerklæring og anbefaling. 

2.3 Barn til enslig forsørger der forsørger er yrkesaktiv eller under utdanning. 

2.4 Barn som har søsken i samme barnehage. 

2.5 Barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og som har særlig behov for norskopplæring. 
Dokumentasjon nødvendig. 

2.6 Barn som har ett år igjen før skolestart (5-åringer). 

2.7 Barn som søker barnehagen som 1. eller 2. prioriterte ønske. 

2.8 Søknadsdato. 

2.9 For barn som ellers stiller likt etter opptakskriteriene skjer tildeling av plass etter 
loddtrekning. 

 

Barn uten lovmessig rett på plass / kontinuerlig opptak 

3.1 Barn som har deltidsplass og som søker utvidelse av denne. 

3.2 Barn som det søkes plass for etter anbefaling fra andre instanser (f.eks. PPT, 
helsetjeneste mm.). Nødvendig dokumentasjon: Legeerklæring og anbefaling. 

3.3 Barn til enslig forsørger der forsørger er yrkesaktiv eller under utdanning. 

3.4 Barn som har søsken i samme barnehage. 

3.5 Barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og som har særlig behov for norskopplæring. 
Dokumentasjon nødvendig. 

3.6 Barn som har ett år igjen før skolestart (5-åringer). 

3.7 Barn som søker barnehagen som 1. eller 2. prioriterte ønske. 

3.8 Søknadsdato. 

3.9 For barn som ellers stiller likt etter opptakskriteriene skjer tildeling av plass etter 
loddtrekning. 

 

§ 3. SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD 

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd.  
 
Samarbeidsutvalget skal bestå av: 

• 2 representanter med vararepresentanter valgt av foreldrerådet 

• 2 representanter med vararepresentanter valgt av de ansatte 

• 1 representant med vararepresentant valgt av kommunen 
 
Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna i barnehagen.  
 
Når det gjelder samarbeidsutvalgets og foreldrerådets oppgaver, vises det til barnehageloven 
§ 4.  
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§ 4. ÅPNINGSTIDER 

Barnehageåret starter 1. august og varer til og med 31. juli neste år.  
 
Åpningstid for Auli og Skogbygda barnehager er kl. 07.00-17.00. 
Åpningstid for Årnes barnehage er kl. 06.45-17.15. 
 
Barnehagene er stengt 2 uker i juli hvert år for ferieavvikling – uke 28 og 29. 
 
Alle barnehagene er stengt helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften.  
 
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00. 
 
Barnehagene har vanlig åpningstid alle virkedager i jul og påske. Den enkelte barnehage kan 
etter behovsundersøkelse vurdere redusert åpningstid, og/eller stengt i perioder av ferien. Med 
ferie regnes romjul, påske og hovedferieperioden 01.06-30.09. 
 
Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Alle barnehager er stengt på 
planleggingsdagene. Utvalg for oppvekst, helse og velferd fastsetter datoene for 
planleggingsdagene for minimum et barnehageår av gangen, de gjennomføres hovedsakelig på 
skolens planleggingsdager. 
 
Hvert barn skal ha minimum 4 uker ferie i barnehageåret, hvorav minimum 3 uker 
sammenhengende om sommeren i forbindelse med hovedferieperioden 1.6. – 30.9. 
Den fjerde ferieuken må tas ut sammenhengende. Fri i romjulen og påsken kan regnes 
som en ferieuke til sammen.  
Det året barnet fyller 6 år må all ferie være avviklet innen 31. juli. Det inngås skriftlige avtaler 
mellom barnehagen og barnets foresatte om ferieavvikling. 
 

§ 5. BETALING 

Betaling for plass i barnehagen skjer etter regler og satser fastsatt av kommunen og i henhold til 
forskrift om foreldrebetaling i barnehager gitt med hjemmel i barnehageloven § 15. Nes kommune 
følger til enhver tid gjeldende maksimalpris vedtatt av Stortinget. Gjeldende priser oppgis på 
kommunen hjemmeside: https://www.nes-ak.kommune.no . Generelt tas det forbehold om 
endringer. Det gis melding om endrede satser en måned før. 
 
Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være 
oppgjort innen barnet kan få begynne i barnehage. 
 
Foreldrebetalingen regnes for 11 måneder i året. Perioden 1.-31. juli er betalingsfri. 
 
Barn, som etter foresattes ønske begynner senere enn plassen er tildelt, må betale fra og med 
den måneden plassen er tildelt.  
 
Barnehagen har myndighet til å selge enkeltdager til en pris av 200 kroner inkludert kost. 
 
Det gis søskenmoderasjon med 30 prosent for barn nummer 2. For barn nummer 3 og eventuelt 
flere barn gis 50 prosent moderasjon. Det gis samme type søskenmoderasjon for foreldre med 
privat barnehageplass. 
 
Det gis fritak for foreldrebetaling 20 timer per uke for alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger 
med en samlet skattepliktig- og kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget.  
 

https://www.nes-ak.kommune.no/
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Familier med redusert betalingsevne kan søke om redusert betalingssats, jf. Forskrift om 
foreldrebetaling. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke innleveres, settes oppholdsbetalingen til 
høyeste sats. Denne kan senere justeres, men ikke med tilbakevirkende kraft. Innleveringsfrist er 
innen 15. måneden før gjeldende fakturamåned. Det må sendes søknad hvert barnehageår. Ved 
hovedopptak og nytt barnehageår er innleveringsfristen 1. juni.  
Det skal etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager betales maksimalt 6 prosent av 
husholdningens person- og kapitalinntekt for barnehageplass. Mer informasjon finnes på 
Utdanningsdirektoratets nettsider: 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/  
 
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes 
to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende 
forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge 
foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er 
folkeregisteret.  
Siste års selvangivelse for husholdningen skal vedlegges søknaden. Dersom ikke selvangivelse 
foreligger må annen dokumentasjon på husholdningens inntekt vedlegges, også dersom man 
mener siste års selvangivelse ikke gir riktige opplysninger om inntektsgrunnlaget.  
 
Søknad om reduksjon i foreldrebetaling behandles etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
§ 3 tredje til sjette ledd. De som får innvilget reduksjon i foreldrebetaling, må sende ny søknad 
med siste års selvangivelse for hvert barnehageår. Det kan også søkes ved vesentlig og varig 
endring i husholdningens inntekt, eller ved oppstart i barnehage i løpet av barnehageåret. 
Ordinær foreldrebetaling kreves inntil vedtak om moderasjon foreligger.  
 
Eventuelle endringer i lønn, stønader, trygd mv. som kan påvirke betalingsgrunnlaget må meldes 
til barnehagen snarest. Unnlatt melding vil føre til etterregning av betalingssatsen. Ved mangelfull 
dokumentasjon skal foresatte betale høyeste sats. Dersom inntektsdokumentasjonen leveres for 
sent, vil det ikke bli gitt korrigert sats med tilbakevirkende kraft. 
 
For fosterbarn plassert i Nes kommune, og hvor barnehagen er et forebyggende barnevernstiltak 
etter barnevernloven, skal foreldrenes bostedskommune betale Nes kommune samme sats som 
maksimalprisen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.  
For fosterbarn som gis plass i barnehage etter søknad fra fosterforeldrene, uten at dette skjer 
med hjemmel i barnevernloven, betales ordinær foreldrebetaling i henhold til gjeldende 
betalingssatser på grunnlag av fosterforeldrenes inntekt. Lønnsgodtgjørelse som fosterforeldre 
beregnes som inntekt. For barn som er gitt plass i barnehagen etter barnevernloven, og hvor 
barnevernet dekker oppholdet, er oppholdsbetaling lik samme sats som maksimalprisen som 
fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. 
 
Betaling skjer til økonomiavdelingen, forskuddsvis/etterskuddsvis hver måned. 
Økonomiavdelingen sender regning med forfall den 20. i hver måned for inneværende måned. 
Ved for sen betaling vil kommunen kreve forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 
Manglende betaling fører til videre innkreving med de til enhver tid gjeldende lovregulerte 
inkassosalærer, og til oppsigelse av plassen. Hvis ny betalingsfrist ikke overholdes, kan kravet 
inndrives gjennom rettslig inkasso. Kommunen sender en purring forut for dette. 
 
Betalingen må være á jour per 1. august hvert år. Restansehavere mister retten til å påbegynne 
nytt barnehageår.  
 
Ved for sent henting, blir foreldrene fakturert et gebyr på 250 kroner per påbegynt halvtime. 
 
Hvis barnet gjentatte ganger blir hentet etter åpningstid, eller hvis plassen blir stående ubenyttet 
uten begrunnet melding, kan rådmannen fatte vedtak om at barnet mister plassen. 
 
Ved barns sykefravær på to (eller flere) sammenhengende uker kan foreldre/foresatte søke om 
redusert betaling. Søknad vedlagt legeattest på at barnet av helsemessige årsaker ikke har 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/
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kunnet bruke barnehagen, sendes barnehagens styrer. Dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste 
til foresatte kan kreves. 
 
Søknad om hjelp til betaling av barnehageplass rettes til NAV, som behandler søknadene etter 
egne retningslinjer. 

§ 6. PERMISJON 

Permisjon fra barnehageplassen gis kun i spesielle situasjoner, av helsemessige grunner. 
Permisjonstiden bør følge ut barnehageåret.  
 

§ 7. OPPSIGELSE 

Plass i barnehagen må sies opp med minst én måneds varsel fra den 1. i måneden. Oppsigelse 
må skje skriftlig, dette gjelder også ved endring av oppholdstid. 
 

§ 8. BEMANNING 

Barnehagens personale ansettes i henhold til kommunens gjeldende ansettelsesreglement og 
gjeldende krav i barnehageloven §§ 17-19. 
 
Nes kommune har en bemanningsnorm på omlag 3 barn per voksen under 3 år og omlag 6 barn 
per voksen for barn over 3 år. 
 

§ 9. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT 

Når det gjelder taushetsplikt vises det til barnehageloven § 20. Barnehagepersonalet har 
opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten, jf. barnehageloven §§ 21 og 22. 
 

§ 10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

Kommunal norm for barnas leke- og oppholdsareal er 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn 
under 3 år. 
 

§ 11. ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING  

Barnehagen har ingen erstatningsansvar for medbrakte personlige eiendeler som for eksempel 
klær, vogner, leker med mer. Barn i Nes kommunes barnehager er kollektivt ulykkesforsikret for 
den tiden de oppholder seg i barnehagen, på utflukter, reiser og lignende som er arrangert av 
barnehagen, og på direkte vei til og fra barnehagen. 
 

§ 12. HELSE 

Før barnet begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring som barnets helse, jf. 
barnehageloven § 23. Barn med smittsomme sykdommer/redusert allmenntilstand skal holdes 
hjemme. Styrer har avgjørelsesmyndighet i tvilstilfeller. Kommunen skal gjennom godkjenning og 
tilsyn se til at barnas helse, miljø og sikkerhet i barnehagen blir ivaretatt, jf. forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. 
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§ 13. INTERNKONTROLL 

Barnehagene har internkontrollsystem hjemlet i arbeidsmiljøloven og 
kommunehelsetjenesteloven.  


