
 
VEDTEKTER 

BEIARN BARNEHAGE 

 
 

§ 1 . Eier. 
Disse vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av Beiarn kommune. 
 
§ 2. Rammer for driften. 
Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer som 
fastsettes av departementet, samt kommunale vedtak, årsplan og virksomhetsplan for 
barnehagen. 
 
§ 3. Forvaltning av barnehagen. 
 
a) Skole- og barnehageavdelingen har ansvar for godkjenning, forvaltning, drift og tilsyn. 
Driftsstyret er styringsorgan. 
b) Moldjord barnehage skal ha et eget samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal ha denne 
sammensetningen: 
4 medlemmer som oppnevnes slik: 
- 2 representanter fra foreldrerådet (- velges av og blant foreldrene, en fra hver avdeling.) 
- 1 representant fra de ansatte - velges av og blant de ansatte 
- 1 representant fra driftsstyret - oppnevnes av styret. 
Samarbeidsutvalgets oppgave framgår av Barnehagelovens forskrifter. 
 
§ 4. Formål. 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med 
å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 
 
§ 5 Opptak av barn. 
Hovedopptak skjer per 1. juni hvert år. Andre opptak skjer per 1. desember. Styrer i 
barnehagen har ansvaret for opptaket av barn. Søknad skjer på fastsatt skjema, og sendes 
Beiarn kommune. 
 
Barnehagen har følgende heldagstilbud: 
 
100 % - 5 dager/uke 
60 % - 3 dager/uke 
40 % - 2 dager/uke 
 
Dersom det er ledig plasser utenom hovedopptak og imøtekommelse av søknad om plass ikke 
krever ekstra bemanning, kan styrer utvise skjønn i vurderingen av søknaden. 
 
Tildelt plass beholdes til den sies opp, eller når barnet oppnår skolepliktig alder. 
Ved redusert plass har styrer rett til å avgjøre hvilke ukedager som skal benyttes. 
 
§ 6 Opptakskriterier. 
Beiarn barnehage har følgende plasser: 



- Ved avdeling Tollå: 18 – 20 plasser, barn i alder 0 – 6 år 
- Ved avdeling Moldjord: a) 18 – 20 plasser, barn i alder 0 – 6 år 
b) 5 - 10 plasser, barn i alder 0 – 3 år 
Totalt har Beiarn barnehage plass til 50 barn (hel plass) i alderen 0 – 6 år. Barn under 3 år 
teller to plasser til det kalenderåret de fyller 3 år. 
Alle barn bosatt i Beiarn kommune får plass i barnehagen. Dersom avdelingen ikke har 
plass får de tilbud om plass ved en av barnehagens andre avdelinger. 
 
§ 7. Klage. 
Søkere som har fått avslag på barnehageplass, skal skriftlig underrettes om de rettigheter de 
har etter Forvaltningsloven. Driftsstyret er klageinstans. 
 
§ 8. Åpningstider. 
Barnehageåret følger skoleruten og starter når skoleåret begynner, som regel rundt 20. august. 
Åpningstider i barnehagen: 
Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.00. 
Ved behov kan barnehagen endre sine åpningstider. Dette gjøres ut fra søknad og det er styrer 
som avgjør om søknaden innvilges. 
Lørdagene holdes barnehagen stengt.  
Barnehagen holder stengt jule- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 
12.00. 
Barnehagen er åpen hele året bortsett fra to uker i juli grunnet ferieavvikling og 5 dager i løpet av 
året som benyttes til planlegging. Barnehagen vil gi informasjon om hvilke dager dette gjelder. Disse 
dagene er barnehagen stengt for barna. 
Barnet skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie i løpet av sommeren (fra 1. juni – 1. 
september). 
 
§ 9 Bruk av barnehagelokalene til andre formål. 
Barnehagens lokaler kan, etter søknad og avtale med styrer, stilles til disposisjon for andre 
formål enn barnehagedrift for kortere tidsrom. 
 
§ 10. Foreldremedvirkning. 
a) Det skal avholdes foreldremøte senest innen utgangen av september hvert år. 
b) Pedagogisk leder i barnehagen skal minst en gang pr. år gi tilbud om foreldresamtale til 
de enkelte foreldrene. Det skal etter behov være mulighet for flere samtaler. 
c) Styrer er ansvarlig for legge til rette for foreldremedvirkning. 
 
§ 11. Betaling. 
 
Betaling skjer etter de satser som fastsettes av Beiarn kommune og innbetales til økonomikontoret. 

- Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av betalingen for første barn. 
- Betalingsfrist settes til den 15. i måneden etter. 
- Fravær opptil 14 dager i forbindelse med sykdom og ferie må betales. 
- Legitimert sykdomsfravær ut over 14 dager pr kalenderår gir betalingsfri periode. 
- I forbindelse med ferie/plandager gis 1 mnd. betalingsfri pr år. 
- Den betalingsfrie måneden er juli. 
- Dersom det ikke er betalt for opphold innen 3 mnd. etter forfall og betalingsutsettelse ikke er 

innvilget, gir styrer de foresatte skriftlig melding om at plassen tapes dersom betaling ikke 
skjer innen 14 dager. 

- De som er skyldig betaling for opphold, kan ikke få sine barn inn i barnehagen ved nytt 
opptak. 



- Tilskudd til dekning av barnehagebetaling kan innvilges etter Lov om sosial omsorg og etter 
Lov om barnevern. 

- Foreldre/foresatte betaler matpenger gradert ut fra plassens størrelse. 
 
 
§ 12. Oppsigelse/permisjon. 
De foresatte kan si opp plass med minst 1 måneds varsel, begrenset til den 1. i 
måneden. Oppsigelsen skal være skriftlig og stiles til Beiarn barnehage. 
Permisjon fra plassen kan etter begrunnet søknad innvilges.  Rimelige grunner til permisjon vil være 
når foreldre/foresatte har omsorgspermisjon/familieforøkelse eller studieopphold utenfor 
kommunen. 
 
§ 13. Barnas helse. 
Foreldre oppfordres til å opplyse om forhold ved barnas helse som er av betydning for barnets 
opphold i barnehagen, og som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. Styrer setter i verk 
nødvendige tiltak ved ev. ulykker, sykdom og mistanke om epidemier, og varsler 
foresatte og eventuelt helsesøster / lege. Styrer avgjør om et barn pga. sykdom midlertidig 
ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna. 
 
§ 14. Daglig leder. 
Styrere og pedagogiske ledere (avdelingsledere) må ha utdanning som førskolelærer. Styrer har det 
administrative og pedagogiske ansvar for driften av barnehagen. Det kan gis 
dispensasjon fra utdanningskravet for ett år om gangen dersom ingen førskolelærere er blant 
søkerne til disse stillingene. 
                                          
§ 15 Personale og bemanning. 
Barnehagen i Beiarn skal forholde seg til og søke å følge statlig fastsatte regler hva angår 
ledelse, kompetanse og bemanningsnorm. 
 
§ 16. Arealnormer. 
Netto leke- og oppholdsareal pr. barn for heldagsbarnehager: 
- for barn under 3 år 5,3 m². 
- for barn over 3 år 4,0 m². 
 
§ 17. Unntak fra vedtektenes bestemmelser. 
Driftsstyret kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra disse bestemmelsene, med 
unntak av de forhold som er slått fast i Lov om barnehager, eller i forskriftene til loven. 
 
§ 18. Ikrafttredelse. 
Vedtektene ble revidert av Driftsutvalget 3. mars 2016. 
 
 
 

 
 

 


