
Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Bykle kommune. 

Vedtekne i kommunestyremøte 22.06.17. 

A. Føremål: 

§ 1. Barnehagane i Bykle kommune skal drivast i samsvar med «Lov om barnehagar» med 

tilhøyrande forskrifter. Drifta skal vere i samsvar med føresegner og retningsliner frå 

Kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og plan for den einskilde barnehage. 

B. Drift, areal og forvaltning: 

§ 2.  Bykle kommune står som eigar av barnehagane. 

§ 3. Rådmannen er det kommunale forvaltningsorganet for all barnehageverksemd i Bykle. 

§ 4.  Samarbeidsutvalet for Eining barnehage er samansett av representantar frå foreldre, tilsette 

og eigar (=kommunen). Alle gruppene har 2 representantar kvar, pluss vararepresentantar. 

§ 5.  Internkontroll for Bykle kommune gjeld også barnehagane. 

§ 6. Leike- og opphaldsarealet er 5,5,m2 for barn under 3 år, og 4,5m2 for barn over 3 år. 

C. Opptaksreglementet: 

§ 7.  Opptak vert føreteke av rådmannen.                                                                                                

Ved klage er rådmannen underinstans, og klagenemnda er klageinstans. 

§ 8.  Barnehagane tek inn barn heile året, utanom heile juli månad og fram til oppstart av nytt 

barnehageår (samstundes med skulestart).                                                       

§ 9.  Barnehagane gjev eit heildagstilbod på inntil 8,5 timar pr. dag (42,5 timar i veka)                                               

Alternative plasstorleikar er 60%, 80% og 100%.                                                                                                                               

Rådmannen kan fråvike regelen som eit rekrutteringstiltak. 

§ 10. Søknad om opptak må skrivast på fastsett skjema, vedlagte naudsynte legitimasjonar.   

Minste opptakstid er 1 månad. 

§ 11.  Prioriteringsrekkefølgje ved opptak: 

 a) Barn med nedsett funksjonsevne, der det ligg føre tilråding frå sakkunnig instans.                             

b) Barn som grunna sosiale tilhøve treng barnehageplass, der det ligg føre tilråding frå 

sakkunnig instans.                                                                                                                                      

c) For å sikre stabil drift, skal førskulelærarane sine barn prioriterast. Dersom ein av foreldra 

er heimeverande, stiller barn av førskulelærarane likt med andre barn.    

d) Barn av einslege forsytarar som er yrkesaktive eller i utdanning.                                                 

              e) Barn som bur avsides og ikkje har nokon å leike med. 

              f) Barn til foreldre der båe er yrkesaktive.    



g) Andre barn som er registrert i folkeregisteret i Bykle kommune.                                                                                                   

h) Barn som ikkje er registrert i folkeregisteret i Bykle kommune, men har foreldre/føresette 

som har sin jobb i Bykle. 

§ 12. Lengda på barnehageåret og opningstida: 

 a) Barnehageåret vert rekna frå skulestart til skulestart i det neste året.                                      

b) Barnehagane er opne 5 dagar i veka bortsett frå heilagdagar,  jul- og nyttårsaftan, 

offentlege fridagar og 5 planleggingsdagar (i året). Onsdag før skjærtorsdag stenger 

barnehagane kl.12.00.                                                                                                                                                        

c) Barnehagane held ope i romjula og påskeveka (måndag til onsdag), dersom 3 barn eller 

fleire har stadfesta at dei treng tilbodet.                                                                                              

d) Bykle barnehage har opningstid kl. 06.45 – 16.00 og Fjellgardane barnehage har opningstid 

kl. 07.30 – 16.30. 

§ 13. Ferie:   

 a) Barnehagane har feriestengt dei to siste vekene i fellesferien.                                                    

b) Barnet skal ha 4 veker ferie i løpet av året, der 3 av desse skal vere samanhengande.5 

planleggingsdagane kan utgjere den 4.ferieveka for barnet.                                                                                                                           

c) Ferien skal vere tidfesta innan 1.mai kvart år, i samsvar med ferielova sine reglar.                

d) Ved eventuelle søknader om dispensasjon, vert søknaden avgjort administrativt med 

referat til kommunens klageinstans. 

D. Betalingsreglement/endring/oppseiing/tap av plassen:  

§ 14.  Kommunestyret fastset barnehagesatsane gjeldande frå 1.januar. Det same gjeld matpengar 
og søskenmoderasjon. Betalinga for eit barnehageår vert delt over 11 månader, der juli 

månad er betalingsfri. 

§ 15. Fristen for å endre tilbodet er 1 månad (frå den 1. til den 1.) Endringa skal vere skriftleg. 

§ 16. Fristen for å seie opp barnehageplassen er 1 månad (frå den 1. til den 1.) Oppseiinga skal 

vere skriftleg. 

§ 17.  Ved manglande foreldrebetaling vil foreldre etter 3 månader miste plassen til barnet. 

E. Retningsliner for fritak for betaling i barnehagen: 

§ 18.  Barn som lir av ein alvorleg sjukdom og som gjer at barnet ikkje kan nytte plassen i 

barnehagen, kan innvilgast fritak frå første dag i etterfølgjande månad som barnet vert teke 

ut av barnehagen. Det må liggje ved tilråding frå lege. 

§ 19.  Dersom sjukdomen gjer at barnet kan vere i barnehagen i periodar, vert det utrekna ein 

dagspris tilsvarande 1/25 av den fastsette månadsprisen. 

F. Det vert ikkje innvilga fritak for betaling i følgjande søknader: 

§ 20. Søknad om å ta barnet ut grunna ferie. 



§21. Søknad om fritak der barnet er fleirkulturelt og skal tilbake til det andre heimlandet for 

kortare eller lengre tid. Det kan imidlertid gjevast fritak dersom opphaldet er over to 

månader, og eit anna barn kan nytte seg av plassen i den tida barnet er borte. Eit slikt fritak 

gjeld frå 1. dato i etterfølgjande månad som barnet vert teke ut av barnehagen. 
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