REGLEMENT FOR KVITSØY BARNEHAGE
GYLDIG FRA OG MED NOVEMBER 2016
Kvitsøy barnehage er en offentlig barnehage som eies og drives av Kvitsøy kommune.
Barnehagen drives i samsvar med ”Lov om barnehager m.v.”, og de til enhver tid
fastsatte forskrifter og retningslinjer.
1. FORMÅL
Formålet med barnehagen er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med
barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne
grunnverdier.
2. KAPASITET OG ÅPNINGSTIDER
Kvitsøy barnehage er i utgangspunktet en to-avdelings barnehage, men drives med én eller to
avdelinger ut fra barnegruppas størrelse og sammensetning. Aldersgruppen er fra 0-6 år. Barnehagen
skal ha et minimums leke- og oppholdsareal på 4 m2 pr. barn. Åpningstiden er fra kl 0630 til kl 1615.
Barnehagens kjernetid er fra kl 0900-1400, dvs. at alle barn normalt skal være i barnehagen i dette
tidsrommet. Barnet kan velge mellom hel plass (100%) eller halv plass ,50%, fordelt på maksimum 3
dager, samme dager hver uke. Ved kapasitet kan barnehagen vurdere turnusordning. For dem som
velger 50% er barnehagen åpen fra kl 0800. Total oppholdstid pr. uke skal ikke overskride 48,75
timer. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 1200. Julaften har barnehagen
stengt. Det er 5 planleggingsdager i året. Barnehagen holder da stengt. Utover dette holder barnehagen
åpent alle virkedager hele året.
3. OPPTAKSREGLER
Det er to opptakt i året – ett i mars og ett i november. Søknadsfrist for opptakene blir opplyst ved
oppslag, men vil normalt være henholdsvis 1. mars og 1.november. Svar skal være foreldrene i hende
innen henholdsvis 1. mai og 15. desember. Ved særskilte grunner, som f.eks. tilflytting, er det
anledning til å søke mellom hovedopptakene. Barn som allerede har plass, men ønsker endring i
oppholdstid, må søke om dette innen de to opptaka i året. Hvis barnet søkes inn til hovedopptaket, men
skal starte ved et senere tidspunkt, vil foreldrebetalingen begynne å løpe ved årets begynnelse (januar
eller august).
Kriteriene for opptak er som følger;
A: 1) Barnehagestyrer skal ved opptak gjøre en totalvurdering og evt. prioritere plass for de barna
som en samlet sett mener har størst behov for barnehageplass. Barnehagestyrer skal ta hensyn
til sammensetning av barnegruppa, bemanningssituasjonen og andre forhold som er viktig med
tanke på å gi barna et best mulig pedagogisk tilbud. Funksjonshemmede barn som vil kunne
dra nytta av plassen, og barn med en vanskelig hjemmesituasjon, skal prioriteres.
2)

3)

Ved vurdering av behov, skal barnehagestyrer bl.a. legge vekt på følgende forhold;
- sykdom eller funksjonshemming i familien
- særlig behov for mer kontakt med andre barn
- behov for barnehageplass siste året før skolestart
- eneforsørgersituasjon
- foreldre sin utdannings- og arbeidssituasjon
Dersom 2 søkere blir vurdert til å stå likt, og det ikke er plass til begge, bør den eldste
prioriteres. For å få til en god og stabil personalgruppe, må det sikres plass for personalets
barn.

B: 1) Ved søknad om plass, nyttes eget søknadsskjema. Søknad om opptak sendes barnehagestyrer
som har opptaksmyndighet. Avslag på barnehageplass kan ankes av søker. Ankefristen er 3
uker. Evt. klage sendes i første rekke barnehagestyrer.

2)

Det er 1 måneds oppsigelsestid når et barn skal slutte eller redusere sin tid i barnehagen. Ved å
redusere fra hel til halv plass, mister dere tilbudet fra kl 0630. Skriftlig oppsigelse leveres
barnehagestyrer, og oppsigelsestiden trer i kraft fra og med den 1. i påfølgende måned. Etter
15. april kan barnehageplassen ikke sies opp uten ved flytting. Alle som tar imot plass i første
hovedopptak, men som sier opp plassen etter 1. juni forut for barnehageårets begynnelse, må
betale for 1. termin.

4. BETALING
Grunnlaget for foreldrebetalingen beregnes ut fra det enkelte barns oppholdstid pr. uke, jfr.
søknadsskjema, samt gjeldende betalingssatser vedtatt av kommunestyret. Det betales 11 terminer i
året. Juli måned er betalingsfri. Barnet betaler matpenger som reguleres ut fra antall timer oppholdstid.
Det trekkes kr 260,- i måneden for full plass. Ved betalingsmislighold kan barnet miste sin plass i
barnehagen. Det kan innvilges reduksjon i foreldrebetalingen dersom det kan dokumenteres:
a. at samlet brutto årsinntekt er under 6G. Medfører 25% reduksjon.
b. at samlet brutto årsinntekt er under 3G. Medfører 50% reduksjon.
c. at søker ikke er berettiget stønad til barnetilsyn fra Trygdeetaten.
d. at søker ikke får dekket hele eller deler av barnehageutgiftene.
e. at søker ikke er berettiget ”friplass”.

Kvitsøy kommune har søskenmoderasjon i barnehage regulert av Forskrift om foreldrebetaling i
barnehager og SFO, men også på tvers av barnehage og SFO.
Forskrift om foreldrebetaling i barnehage legges til grunn for søskenmoderasjonen, det vil si 30 %
reduksjon for 2. barn og 50 % for 3. og øvrige barn fra samme familie. Moderasjonen skal også
gjelde søsken i SFO.
Eksempler:
Hvis du har to barn i barnehage, får du 30 % rabatt på foreldrebetalinga for det yngste barnet.
Hvis du har tre barn i barnehage, får du 30 % rabatt for det nest eldste barnet og 50 % for det
yngste barnet.
Hvis du har ett barn i SFO og to barn i barnehage, får du 30 % rabatt for det yngste barnet i
barnehagen og 50 % rabatt på SFO.
Hvis du har to barn i SFO og ett barn i barnehage, får du henholdsvis 30 og 50 % rabatt for de
to barna på SFO og betaler full pris i barnehagen.
Hvis du har tre barn på SFO, betaler du ett opphold fullt ut, får 30 % rabatt på ett og 50 % rabatt
på ett.
3, 4 og 5 åringene kan søke om 20 timer friplass i uken. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent
av inntekten sin for en barnehageplass. Redusert foreldrebetaling må søkes barnehagestyrer.
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon samt siste 2 måneders lønnsslipp.
Annen inntekt må også dokumenteres
Friplass kan evt. innvilges på grunnlag av svak betalingsevne og/eller sosiale kriterier. Søknad sendes
barnehagestyrer.
5. DAGSPLASS
Barn som allerede går i barnehagen, kan kjøpe dagsplass utover ordinær oppholdstid. Styrer vurderer i
det enkelte tilfellet om barnehagen har kapasitet til salg av dagsplass. Dagsplass kan kjøpes som full
dag (8,5 t på ordinær fridag), full dag med utvidet åpningstid (9,75 t på ordinær fridag), som halv dag
(inntil 4 timer på ordinær fridag, eller utvidelse av tilbudet på dag med ordinært kort oppholdstid) eller
som morgentilbud (fra kl 0630-0745). Satser for dagsplass fastsettes administrativt.

6.FERIE
Alle barn skal ha minimum 5 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal være sammenhengende
ferie og skal som hovedregel avvikles om sommeren. Ferien må meldes i god tid på forhånd. De 5
fastlagte planleggingsdagene kan regnes som den 5. ferieuken. I skolens sommerferie vil barnehagen
holde stengt ved tre barn eller færre. De aktuelle dagene dette gjelder, blir meldt foreldrene innen 1.
mai.
7.SAMARBEID MED HJEMMET, ANSVAR OG FORHOLDSREGLER
Barnehagen har et foreldreråd der alle foreldrene kan delta (foreldremøter). Foreldrerådet skal fremme
samarbeid mellom hjem og barnehage. Barnehagen har også et felles Samarbeids-utvalget (SU). SU
består av to foreldrerepresentanter, to representanter fra de ansatte, samt en politisk valgt representant
fra kommunen. Barnehagestyrer fungerer som sekretær uten stemmerett.
Foreldrene blir invitert til minimum én foreldresamtale i løpet av barnehageåret. Foreldrene er alltid
velkommen til å se innom i dagens løp. Samtale i ro med de ansatte i barnehagen, bør avtales på
forhånd. Barnehagen følger kommunalt vedtatt internkontrollsystem. Personalet har ansvar for barnet i
den tiden det oppholder seg i barnehagen. Henting og bringing av barna er foreldrene selv ansvarlig
for. Dersom barnet er sykt, må det holdes hjemme. Barnehagen må få melding når et barn ikke kan
møte. Barna må være praktisk kledd, slik at de kan delta i lek og aktiviteter både ute og inne. Barnas
tøy bør være navnet. Barna har selv med frokost, men får drikke og den øvrige maten i barnehagen.
Maten i barnehagen skal være sunn.

