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VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SEL  

  
§ 1 EIERFORHOLD 
Barnehagene er eid av Sel kommune, og kommunestyret er ansvarlig styringsorgan. 
Samarbeidsutvalget er styringsorgan ved den enkelte barnehage. 
 
§ 2 FORMÅL 
Barnehagene blir drevet i samsvar med Lov om Barnehager med forskrifter, Lov om 
internkontroll, sentrale og kommunale forskrifter og retningslinjer. 

Formålsparagrafen i Lov om barnehager § 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.”  
 
Overordna mål for barnehagene i Sel er ”Vekst og utvikling for alle i et inkluderende miljø der 
grunnverdiene er leik, empati og trygghet”. 
 
§ 3  LEDELSE 

Barnehagene er administrativt underlagt rådmannen, eller den han/hun bemyndiger. 
Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelsen. 

 
§ 4  OPPHOLDSTID 

1. Barnehageåret starter samtidig som skoleåret.  
2. Det gis tilbud om barnehageplass i alle kretser. 
3. Foreldre står fritt i forhold til å søke om antall dager og dagkombinasjoner ut fra 

tilbud om 3, 4 eller 5 dager.  
4. Åpningstidene i barnehagene står i barnehageplanen og legges inn i årsplanene.  
5. Barnehagen er stengt minimum to uker om sommeren, jule- og nyttårsaften og i 

romjula, onsdag før Skjærtorsdag og 7 planleggingsdager i året.   
Sommeråpning skal samordnes mellom barnehagene. 

6. Barnet skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, der 3 uker skal være 
sammenhengende om sommeren. Hovedferie må varsles så fort som råd og senest 
15.april. 

7. I ferietiden kan barnet få tilbud i annen barnehage, dersom det i perioder er færre 
enn 5 barn i den barnehagen det har plass. 

8. Oppholdstid for enkeltbarn skal maksimum være 9 timer pr dag. 
9. Dersom åpningstidene ikke overholdes, pålegges foreldrene ekstragebyr. For 

påbegynt overtidstime må det betales for 1 time. Satsene fastsettes i 
gebyrregulativet. 

 
§ 5 OPPTAK  

1. Opptak er delegert til rådmannen eller den han/hun bemyndiger. 
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år., her gjelder lovfestet rett til plass 
etter barnehageloven § 12a. Rett til plass i barnehage: 
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«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.  
Barn som fyller ett år i november 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».  
 

2. Søknad skjer elektronisk på skjema som er lagt på Sel kommunes heimeside. 
Opptaket er samordna med private barnehager. 

3. Ledige plasser kan tildeles etter vurdering av søknad hele året, men her gjelder ikke 
lovfestet rett til plass. 

4. Ledige plasser blir delt ut fortløpende, tidligst 8 uker før opptak. 
 
 
§ 6 OPPTAKSKRITERIER 

1. Barnehagene i Sel tilbyr 3, 4 og 5-dagers plasser.  
2. Barn som allerede har plass og som ønsker endra antall dager eller andre dager, må 

søke på endringsskjema innen 1.februar.  
3. For hovedopptaket 1.mars gjelder følgende retningslinjer for prioritering:  

a. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak etter lov om 
barneverntjenester § 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd har rett til barnehageplass  

b. Barn med uttalelse fra sakkyndige. 
c. Søsken til barn i samme barnehage.  
d. Opptak etter alder  
e. Barn under 1 år - som fyller år etter 31. august 
f. Barn fra andre kommuner får plass for ett barnehageår om gangen. 

 
Til retningslinjene pkt. 3 a og 3 b må det legges ved uttalelse fra sakkyndige 
(helsestasjon, barnevern, lege, PPT m.fl.). Det må komme fram av uttalelsen hva 
slags / hvor omfattende barnehageoppholdet bør være. Det vil også komme fram hva 
slags oppfølging barnet trenger. Det forutsettes et videre samarbeid med den 
instansen som har anbefalt barnehageplass.  

 
§ 7 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST 

1. Barn som er tildelt barnehageplass beholder plassen til skolestart.  
2. Foreldre som godtar plass ved hovedopptak, har frist for å varsle om endringer 

innen 15. april i søknadsåret.  
3. Skal et barn slutte eller endre oppholdstid i barnehagen, må dette meldes skriftlig 

til kommunen. Oppsigelsesfristen er 1 måned gjeldende fra 1. i påfølgende 
måned. De som ønsker å slutte etter 1. mai, må betale for plassen ut 
barnehageåret, selv om plassen ikke benyttes. De som ønsker å slutte før 1. mai, 
må sende oppsigelse innen 1. april.  

4. Når et barn har gått minst ett år i barnehagen, kan det gis permisjon for et helt 
barnehageår eller for siste halvår. Frist for søknad om permisjon er 1. april for 
neste barnehageår, og 1. oktober for vårhalvåret.  
Søknad om permisjon for utsatt oppstart gir ikke betalingsfri.   

 
§ 8 FORELDREBETALING 

1. Foreldrebetaling i de kommunale barnehagene er inntektsgradert. Grunnlag for beregning er 
foreldrenes samlede skattbare bruttoinntekt fra siste godkjente ligning. Søknad om redusert 
barnehagebetaling pga vesentlig endring i inntekt, må dokumenteres. 

2. Betalingssatsene blir fastsatt for et år av gangen av kommunestyret. Dette skjer i forbindelse 
med budsjettbehandlinga. Det kreves inn foreldrebetaling 11 mnd. i året. August er 
betalingsfri.  

3. Det gis søskenmoderasjon på følgende måte: yngste barn er barn nr. 1, deretter blir det gitt 
30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn.  

4. Kjøp av enkeltdager ved ledig plass, dagsats fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlinga. 
5. Betalingssatser for kost og opphold fastsettes i gebyrregulativet. 

 
§ 9 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

Leke- og oppholdsareal er 4 m2 pr. barn over 3 år og 6 m2 for barn under 3 år. 
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§ 10 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG 
1. Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen. 
2. Ellers vises til Lov om barnehager § 4 i Lov om barnehager med forskrifter og 

merknader vedrørende foreldrerådets oppgaver og rettigheter. 
3. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrerådet, 2 representanter 

fra de ansatte i barnehagen og 1-2 representanter fra kommunen som eier.  
4. Ellers vises til Lov om barnehager § 4 i Lov om barnehager med forskrifter og 

merknader vedrørende samarbeidsutvalgets oppgaver og rettigheter. 
 

§ 11 HELSEKONTROLL 
Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram egenerklæring om barnets 
helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik 
erklæring gis av foreldre / foresatte på eget skjema – ref. Lov om barnehager § 25.  

 
§ 12 FORSIKRING 

Sel kommune tegner forsikring for barna i barnehagetida og på veg til og fra 
barnehagen. 
Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen. 

 
§ 13 TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT 
 Alle ansatte i barnehagen er pålagt taushetsplikt – jfr Forvaltningslova 

Barnehagepersonalet – vanligvis ved styrer – har opplysningsplikt til sosialtjenesten 
og barnevernstjenesten – ref. Lov om barnehager §§ 22 og 23. 

 
§ 14 VEDTAKSMYNDIGHET OG KLAGEORGAN 

Enkeltvedtak etter denne forskriften fattes av administrasjonssjefen eller den han 
bemyndiger. Klagenemnda er klageorgan i saker som gjelder inntak av barn og 
redusert betaling. Videre er klagenemnda klageinstans i forbindelse med uttak av 
barn fra barnehagen når betaling ikke er innfridd.  

 
§ 15 IKRAFTTREDEN 

Vedtektene gjelder fra 01.01.2013. Vedtektene skal være tilgjengelige på Sel 
kommune sin heimeside og i barnehagene. 

 
§ 16  Driftsutvalget har fullmakt til å gjøre mindre endringer i vedtektene. 

 
 
 


