Evenes kommune – Vedtekter barnehagene

1. Eierforhold
Barnehagene, Liland barnehage og Bogen barnehage eies og drives av Evenes kommune.
Rådmannen har ansvaret for forvaltning, drift og tilsyn av barnehagene.
Barnehagene drives i samsvar med Barnehageloven, forskrifter og retningslinjer fastsatt av
Kunnskapsdepartementet, rammeplan for barnehager, kommunale vedtak og planer for den
enkelte barnehage.
2. Formål
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.
3. Opptaksmyndighet
Rådmannen foretar opptak av barn.
Denne fullmakten kan delegeres videre. Det gjennomføres et årlig hovedopptak med søknadsfrist
1. mai. Formannskapet er klageinstans.
4. Opptakskriterier
Barnehagene er godkjent for barn 1-6 år. Barnehageplass kan tildeles fra barnet er 11 mnd.
Opptakskriterier:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne
2. Barn med anbefaling fra sakkyndige
3. Barn av enslige forsørgere i arbeid/utdanning
4. Barn med begge foreldre i arbeid/utdanning
5. Barn med farlig lekemiljø
6. Barn fra andre kommuner kan få barnehageplass for et år av gangen.
5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrister
Barn som er tildelt plass, beholder denne inntil den er sagt opp fra en av partene.
Barnehageplass tildeles til skolestart det året barnet fyller 6 år.
Nytt barnehageår har oppstart mandag i samme uke som skolene i Evenes.
Oppsigelse av barnehageplass er 1 måned regnet fra den 1. i hver måned.

6. Betaling
Foreldrebetaling settes ikke høyere enn maksimalgrensen fastsatt av Stortinget. Betaling for kost
kommer i tillegg. Det betales for 11.mnd.
Kommunestyret fastsetter foreldrebetaling, gebyrer og nivå på søskenmoderasjon gjennom årlig
vedtak av betalingsregulativ.
Betaling skjer forskuddsvis. Foreldre som ikke har betalt for opphold innen 2 mnd etter forfall og
betalingsutsettelse ikke er innvilget, mottar skriftlig melding om at barnet mister plassen hvis
betaling ikke er mottatt innen 14 dager etter at melding er gitt. De som er skyldig foreldrebetaling
kan ikke få plass til sine barn før de har betalt.
7. Åpningstid og ferie
Barnehagene er åpne fra kl. 07.00-16.00 5 dager i uka 12 måneder i året.
Samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage kan endre åpningstidene for inntil et barnehageår
av gangen, dog ikke ut over kl. 06:30 – 17:00.
Barnehagene holder stengt 5 planleggingsdager, samt jul- og nyttårsaften. Onsdag før påske
stenger barnehagene kl. 12.00.
Barns ferie må avvikles med minst 4 uker, hvorav minst 2 uker sammenhengende i
hovedferieperioden.
Foreldre som henter barn for seint kan bli belastet med et gebyr.
8. Areal
Areal pr barn skal være 4m2 for barn over tre år og 5,4 m2 for barn under tre år.
9. Forsikring
Barn som har plass i kommunal barnehage er forsikret i oppholdstiden samt til og fra
barnehage/hjem.
10. Foreldremedvirkning / samarbeidsutvalg
Hver barnehage har et foreldreråd som består av alle foreldrene og et samarbeidsutvalg som
består av en representant for de ansatte, en fra kommunen og en forelder.
11. Taushetsplikt
Barnehagepersonalet og medlemmer i samarbeidsutvalget har taushetsplikt i forhold til
Forvaltningsloven § 13
12. Opplysningsplikt
Personalet har opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barneverntjenesten, jfr. § 21 og 22
i barnehageloven.
13. Politiattest
Personalet må legge fram tilfredsstillende politiattest som viser om vedkommende er siktet, tiltalt
eller dømt for overgrep mot barn, jfr.§ 19 i barnehageloven.
(Sist revidert av kommunestyret, sak 25/13 møte 19.06.2013)

