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1. Den kommunale forvaltning

Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehager i kommunen. Kommunen har
plikt  til  å  sørge  for  at  det  finnes  tilstrekkelig  antall  barnehageplasser  for  barn  under
opplæringspliktig alder.
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1.1 Eiere

Barnehagene i Skjervøy eies av private og kommunen. Arnøyhamn barnehage, Eidekroken
barnehage og Vågen barnehage eies og drives av kommunen. Ørneveien Naturbarnehage og
Årviksand barnehage er privat eid.

1.2 Formål

Barnehagen  skal  gi  barn  under  opplæringspliktig  alder  gode  utviklings-  og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagene drives i samsvar med
Lov  om  barnehager,  Rammeplanen  for  barnehagene,  forskrifter  og  retningslinjer  fra
Kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte barnehage.

1.3 Styringsorgan

Formannskapet  er  det  kommunale  styringsorgan for  barnehagene.   Formannskapet  fører
tilsyn med barnehagene og påser at gjeldende lov og forskrifter blir fulgt.

2 Styringsverket i barnehagene

2.1 Samarbeidsutvalget

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter for foreldrene,
personalet og eiere. Hver gruppe skal være likt representert.  Samarbeidsutvalget er disse
partenes samarbeidsorgan, og det har ansvaret for den alminnelige drift av barnehagen i nær
kontakt  med  barnehagens  styrer.  Utvalget  skal  være  med  å  drøfte  barnehagens  ideelle
grunnlag  og  arbeide  for  å  fremme  kontakt  mellom  barnehagen  og
lokalsamfunnet.

2.2 Foreldrerådet

Ved  alle  barnehager  skal  det  være  et  foreldreråd  som  skal  bestå  av
foreldre/foresatte  til  alle  barn  i  vedkommende  barnehage.   Foreldrerådet  skal  fremme
samarbeidet mellom hjem og barnehage.

3 Opptak og oppsigelse

3.1 Samordnet opptak
 
Kommunen  har  iflg.  barnehageloven  plikt  til  å  legge  til  rette  for  en  samordnet
opptaksprosess med de private barnehagene.

Et felles samordnet opptakssystem innebærer at det skal foreligge et felles søknadsskjema
og en felles registrering av alle søkere til barnehageplass i godkjente barnehager.
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3.2 Opptakskriterier

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

1 Barn med funksjonshemninger; jfr. Lov om barnehager §
2 Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern: jfr.

Lov om barnevernstjenester §4-4
3 Barn  fra  familier  hvor  begge  foreldrene  er  minoritetsspråklige  (med  unntak  av

svensk/ dansk)
4 Adoptivbarn som trenger språkstimulering
5 Barn med enslige forsørgere
6 Barn fra familier hvor det er langvarig sykdom, dokumentert med legeattest
7 Barn som har dårlige bo- og lekeforhold
8 Alle 5-åringer det søkes for og som ikke har barnehageplass skal tilbys plass.
9 Søsken til barn i samme enhet

Til  plasser  som  er  ledige  etter  at  opptakskriteriene  er  fulgt  foretas  opptak  etter
søkeransiennitet. 

3.3 Søknad 

Opptak  av  barn  til  nytt  barnehageår  skjer  i  begynnelsen  av  mars.
Søknadsskjema fås  ved henvendelse  til  den  enkelte  barnehage  eller  til
kultur-  og  undervisningskontoret.  Søknadsskjemaet  kan  også  taes  ut  fra
hjemmesiden tilkommunen. Søknaden sendes Kultur- og undervisningskontoret innen den
kunngjorte fristen.

Barn som har plass i barnehagen, vil få utdelt skjema der de krysser av for om de ønsker
fortsatt  plass,  plasstørrelse  og  evt  bytte  av  barnehage.  Tildelt  plass  beholdes  fram  til
skolestart.   

Søknadsfristen for opptak til nytt barnehageår er 1. mars.  Plasser som blir ledig i løpet av
barnehageåret, fylles opp ved hjelp av venteliste.

Det er også viktig å få med i søknaden opplysninger om hvorfor en ønsker barnet plassert i
barnehagen, og behovet for oppholdstid.

3.4 Barnegruppas sammensetning

En skal ved opptak ta sikte på at den enkelte barnegruppe blir sammensatt slik at en får god
aldersspredning, tilnærmet 50 % kjønnsfordeling og forskjellig sosial bakgrunn hos barna. 

3.5 Opptaksutvalg

I  Skjervøy kommune foretas  opptaket  av et  utvalg som er  opprettet  av kommunestyret.
Opptaket  skjer  på bakgrunn av innstilling  fra  styrer og barnehagekonsulenten.   Etter  at
opptak  er  gjort,  har  søkere  som  har  fått  avslag,  eller  ikke  er  blitt  tildelt  plass  i  den
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barnehagen de ønsket, en ankefrist på tre uker.  Plasstildelingen er derfor ikke endelig før
Formannskapet har behandlet ankene.

3.7 Oppsigelse

Det  er  en  måneds  oppsigelse  når  en  ønsker  å  ta  ut  barnet  før  barnehageåret  er  omme.
Dersom barnet tas ut etter 15. mai, må det betales ut barnehageåret.  Oppsigelse av plassen
må skje skriftlig.
Oppsigelse kan gis av kommunen ved manglende betaling.

4 Netto leke- og oppholdsareal

Veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal i kommentar til Lov og barnehager er 4
m2 pr. barn over tre år og 5.33 m2 pr. barn under tre år. Disse normene gjelder for de
kommunale barnehagene også.

Inne:                                Ute.  

Leke- og oppholdsarealet i Vågen barnehage 140,52 m2

Leke- og oppholdsarealet i Eidekroken barnehage 167,80 m2

Leke- og oppholdsarealet i Arnøyhamn barnehage      76 m2

Arnøyhamn barnehage vil bli samlokalisert med skolen og SFo fra høsten 2013

4.1 Barnegruppa i barnehagene

4.1.1 Eidekroken- og Vågen barnehage
Normalt skal barnehagene ha slikt forhold mellom barn under og over tre år:

Antall barn under tre år: 4 – 9
Antall barn over tre år: 5 – 18

Dersom det ikke finnes nok søkere over tre år til  å fylle kvoten,
tas søkere under tre år opp. Tas flere enn ni barn under tre år opp på
en  avdeling,  styrkes  bemanninga  i  henhold  til
bemanningsplanen.

Barnehagene er godkjent for å ta imot barn i alderen 1 – 6 år. Barnet skal være fylt ett år
innen 1. september i opptaksåret.

4.2 Delte plasser
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Inntil to hele plasser pr. avdeling kan deles, dvs. at hver avdeling kan ha inntil fire barn i
delt plass. Med delt plass menes at en hel barnehageplass kan deles enten i 40/60/80 % eller
50/50 %. Det er en forutsetning at de som deler en hel plass, ikke er i barnehagen samtidig.

Begrensningen til fire delte plasser pr. avdeling er ikke til hinder for at flere barn kan tas
opp i delte plasser dersom det ikke finnes søkere til hel plass. 

Hvis vi har delte plasser må vi se på pedagognormen.

5. Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling samt regler for
moderasjoner og friplasser.

Betaling  skjer  forskuddsvis  og  månedlig  etter  tilsendt  regning.   Barn  som tas  opp,
beholder plassen hele barnehageåret, og det må betales for plassen selv om den ikke
benyttes fullt ut.

Et barnehageår er på 11 måneder. Barnehageavgiften betales fra 1. august – 30. juni. 

Er  et  barn  sykt  i  mer  enn  10  virkedager  sammenhengende,  kan  det  etter  søknad
innvilges  betalingsfritak.   Sykdom må kunne  legitimeres  med legeattest.   Eventuelt
betalingsfritak gjøres gjeldende fra den 11. virkedagen.

Det er en måneds oppsigelse når en ønsker å ta ut barnet før barnehageåret er omme.
Sies plassen opp etter 15. mai, må man betale for plassen ut barnehageåret.

Hvis en regning for barnehageopphold ikke er betalt innen tre måneder etter forfall, kan
kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes varsel.

Spesialpedagogisk hjelp er tiltak som kan bidra til at barnet blir bedre rustet til å 
begynne i grunnskolen. I rundskriv F-39-01 går det frem at det er to kategorier 
spesialpedagogisk hjelp, enten veiledning eller direkte hjelp. I henhold til dette 
rundskrivet skal det gis fradrag i foreldrebetalingen(oppholdsbetalingen) for den tiden 
barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5,7. 
Ved beregning av hvor mye av oppholdstiden i barnehagen som det skal gis fradrag for i
foreldrebetaingen, er det den direkte hjelpen ovenfor barnet som teller. Ressurser til 
opplæring av personalet, planleggingstid, pauser og foreldrerådgivning skal ikke være 
med i beregningen av den tiden det gis fradrag for. 

Kultur- og undervisningsetaten har ikke friplasser i barnehagene på budsjettet  for de
som på grunn av økonomiske vansker ikke kan betale for plassen. Søknad om friplass
må derfor rettes til  barneverntjenesten eller nav. Hvis barnevernstjenesten går inn og
dekker plassen, vil det bli som et forebyggende tiltak.
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6. Permisjon fra barnehagen

Etter å ha vært ett år i barnehage, kan barn innvilges permisjon fra barnehagen. 
Det kan søkes om permisjon en gang i løpet av de årene barnet har barnehageplass.
Permisjonen kan innvilges for minimum et halvt og maksimum et helt barnehageår, men
slik at permisjonen går ut ved barnehageårets slutt.
Permisjonen må være begrunnet i endret familie- eller arbeidssituasjon. 
Barn som begynner i barnehagen igjen etter permisjonen, har ikke krav på å komme
tilbake til samme barnehage som de tidligere har gått i.

7. Oppholdstid/åpningstid

I Eidekroken og Vågen barnehage er åpningstida inntil 9,5 t. pr. dag, fra kl
06.45  til  kl.  16.15,  inntil  annen  åpningstid  eventuelt  blir  bestemt.
Arnøyhamn barnehage fra kl 0700-1600
Det  settes  opp  barnehagerute  for  virksomheten  i  barnehagene.
Barnehageruten  skal  bl.a.  inneholde  bestemmelser  om  personalets
planleggingsdager. 
Jule- og nyttårsaften er barnehagene stengt.
Dagen før skjærtorsdag holder barnehagene åpent til kl. 12.00. 
Barnehagene har stengt fire uker på sommeren. Ved eventuell åpent på sommeren er det
kommunestyret som behandler dette.

8. Barnehagenes internkontrollsystem

Hver  enkelt  barnehage  følger  forskriftene  for  internkontroll  med hensyn til  blant  annet
arbeidsmiljø,  brannvern  og  produktkontroll,  og  har  egne  rutiner  og  sjekklister  for
oppfølging av bestemmelsene.
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