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Vedtekter for de kommunale barnehagene, Bakke, Fladbyseter, Jessheim, Kløfta, 

Kløftahallen, Nordby og Tiurkroken. 

Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager §7, sist endret av kommunestyrer 09.03.2015 

 

1. Formål og innhold – Formålsparagrafen i barnehageloven: "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." 

 jf. Lov om barnehager § 1. 

 

   ”Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller” jf. Lov om barnehager §2 

 

2. Forvaltning og administrasjon - Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager 

m/forskrifter og Enhet kommunale barnehager sin virksomhetsplan.  

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.  

Forvaltningen ligger under Hovedutvalg for skole- og barnehage. 

3. Taushetsplikt/opplysningsplikt - for virksomheter etter Lov om barnehager gjelder 

reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 til 13 f. Barnehagepersonalet skal av 

eget tiltak gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter § 21 og 22 i Lov 

om barnehager.  Opplysningene skal normalt gis av styrer. 

 

4.  Foreldreråd - Hver barnehage skal i henhold til Lov om barnehager ha et foreldreråd. 

Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte til barn i vedkommende barnehage. Ved 

avstemming i foreldrerådet gis det 1 stemme for hver familie. I første foreldrerådsmøte 

velges leder og representanter m/vara til barnehagens samarbeidsutvalg. 

Foreldrerepresentantene velges for 1 år om gangen. 

5.  Samarbeidsutvalg for barnehagene - I henhold til Lov om barnehager § 4 skal hver 

barnehage ha et samarbeidsutvalg som skal bestå av minimum 2 representanter 

m/vararepresentanter valgt av foreldrerådet (funksjonstid 1 år), minimum 2 representanter 

m/vararepresentanter valgt av de ansatte (funksjonstid 1 år) og en representant 

m/vararepresentant valg av eier. Barnehagens styrer er saksbehandler og sekretær for 

samarbeidsutvalget. 
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6. Barns rett til medvirkning - Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges 

vekt i samsvar med dets alder og modenhet (jf. Barnehageloven § 3). 

 

 7. Leke og oppholdsareal – Kunnskapsdepartementet veiledende norm for netto leke- og 

oppholdsareal er 4 m² for barn i alderen 3 - 6 år og om lag 1/3 del mer pr. barn under 3 år. 

Denne normen legges til grunn i Kommunale barnehager i Ullensaker. 

  

8. Søknad om opptak – Søknad om opptak skjer elektronisk på Ullensaker kommunes 

hjemmeside. Det benyttes fastsatt skjema. Dokumentasjon ettersendes. Barnehagen tar opp 

barn i de aldersgrupper og det antall den enkelte barnehage er godkjent for. 

9. Samordnet opptak - Ullensaker kommune praktiserer samordnet opptak etter § 12 i Lov om 

barnehager. Rådmannen ved barnehagemyndigheten er opptaksmyndighet etter innstilling fra 

den enkelte styrer. 

Hovedopptak gjennomføres i mars hvert år og gjelder de plasser som blir ledig ved start fra 

nytt barnehageår i august. Resten av året praktiseres løpende opptak. 

Ved hovedopptak får barn som allerede har plass i en kommunal barnehage, prioritet ved 

ønske om overflytting til annen kommunal barnehage. 

 

10 Opptakskrets –  Barn bosatt i Ullensaker kommune har fortrinnsrett og prioriteres innbyrdes 

som beskrevet i punkt 11 

Barn bosatt i en av de 5 andre ØRU-kommunene (Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og 

Nes) kan søke om plass i kommunal barnehage i Ullensaker. Søkere bosatt i en ØRU-

kommunene konkurrerer kun om ledige plasser etter at alle søkere bosatt i Ullensaker 

kommune har fått et tilbud. ØRU-søkere prioriteres innbyrdes som beskrevet i punkt 11. 

Søker fra andre geografiske områder kan søke om plass i kommunal barnehage i Ullensaker. 

Søkere fra andre geografiske områder konkurrerer kun om ledige plasser etter at alle søkere 

bosatt i Ullensaker kommune og Øru-søkere har fått et tilbud. Søkere fra andre geografiske 

områder prioriteres innbyrdes som beskrevet i punkt 11. 

 

11.  Opptakskriterier - Ved opptak til kommunale barnehager gjelder følgende kriterier: 

 

A  Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehagelovens § 13. 

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og  

4-4. jmf. Barnehagelovens § 13. 

B  Store belastninger i hjemmet relatert til barnets situasjon. Belastningene må 

dokumenteres. Eks. funksjonshemming / alvorlig sykdom hos barnets søsken 

eller foreldre 

C Barn i familier som deltar i introduksjonsprogrammet for flyktninger.   

   D             Barn til enslige forsørgere. Mor / far må være i arbeid, være arbeidssøkende eller av  

              andre plausible grunner oppholde seg utenfor hjemmet.           

E             Skolestartere – siste år i barnehage før skolestart. 

F  Søsken 
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Det skal ved opptak tas hensyn til barnegruppens sammensetning. 

I de tilfeller hvor barn søkes inn i barnehage ved henvisning til kriteriene a, b og c skal det 

ettersendes dokumentasjon fra sakkyndig instans. Sakkyndig instans kan for eksempel være 

lege, PPT, helse-tjeneste, NAV osv. 

12.  Klagerett - Opptaket til barnehage er å regne som enkeltvedtak og kan jmf. barnehagelovens 

§12 og 13 påklages.  

           

13. Opptaksperiode og oppsigelsetid - Barnehageåret regnes fra 01.08. – 31.07. Barnet tildeles 

plass fram til skolestart eller til det flytter ut av kommunen. Plassen sies opp med 2 måneders 

skriftlig varsel - regnet fra den 1. eller 15. i måneden. 

14. Ferie - Barnet skal ha 4 ukers ferie, derav 3 uker sammenhengende ferie om sommeren, i 

forbindelse med hovedferieperioden (01.06 – 30.09) og 1 sammenhengende uke ellers i 

barnehageåret. Fri både påskeuka og romjul kan regnes som en sammenhengende ferieuke. 

Dersom barnet ikke skal fortsette i barnehagen etterfølgende barnehageår, må hele ferien 

avvikles innen 31.07. 

Skjema for ferieavviklingen leveres barnehagen etter nærmere beskjed fra styrer. 

15.   Åpningstid  - Barnehagene har åpningstid  fra kl. 07.00 – kl. 17.00, 5 dager pr. uke. 

Barnehagenes åpningstid må overholdes. Dersom barnet blir hentet for sent kan dette 

medføre et gebyr for å dekke kommunens kostnader til overtidsbetaling. Dersom barnet 

gjentatte ganger blir hentet for sent, kan enhetsleder kommunale barnehager fatte vedtak 

om oppsigelse av barnehageplass.  

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt. I romjul og påskeuke 

må foreldrene skriftlig melde ifra om barnet kommer. Hver enkelt barnehage sender ut 

skjema.  

16. Betaling - Betalingssatser vedtas av Kommunestyret. Betaling skjer i henhold til Ullensaker 

kommunes betalingsreglement for kommunale barnehager. Reglementet legges som vedlegg 

til tilbudsbrev, samt legges ut på kommunale barnehagers hjemmeside. 

17.  Kosthold/kostpenger - Kostpenger fastsettes av Kommunestyret. Det serveres frukt og 

drikke til medbrakt niste. 

18. Helseerklæring – Før barnet begynner i barnehage skal det i følge lov om barnehager 

§23, legges fram erklæring om barnets helsetilstand. 

 

19. Forsikring – Barn i kommunale barnehager er kollektivt ulykkesforsikret. Forsikringens 

gyldighetsområde er: Reise til og fra barnehagen direkte vei, mens barnet er i barnehagen 

og turer i barnehagens regi. Forsikringens vilkår er offentlig tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside. 
 https://www.ullensaker.kommune.no/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Internett/Oppvekst%20og%20utdanning/Felles%20skole%

20og%20barnehage/Barneulykke%202014%20-%20vilk%c3%a5r.pdf. 

 

20. Erstatningsplikt - Barnehagen har som utgangspunkt ingen erstatningsplikt for skade 

eller tap av medbrakte personlige eiendeler.  

 

21. Internkontroll - Barnehagen har internkontrollsystem som følger de til en hver tid gjeldende 

retningslinjer, lover og forskrifter. Kommunen har vedtatt en sikkerhetsmanual for 

barnehagens utelekeplass. 

https://www.ullensaker.kommune.no/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Internett/Oppvekst%20og%20utdanning/Felles%20skole%20og%20barnehage/Barneulykke%202014%20-%20vilk%c3%a5r.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Internett/Oppvekst%20og%20utdanning/Felles%20skole%20og%20barnehage/Barneulykke%202014%20-%20vilk%c3%a5r.pdf
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22. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - Barnehagene skal være 

godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.  Det er Miljørettet 

helsevern Øvre Romerike som godkjenner etter denne forskrift. 

23. Planleggingsdager. Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år.  Barnehagen er da 

stengt.  

24. Underskrift - Foresatte som får tilbud om barnehageplass skriver under på at de har lest 

vedtektene og at de er kjent med betingelsene for betaling av barnehageplass. Ved tvist 

om foreldrebetaling vedtas saken av Ullensaker forliksråd/Øvre Romerike tingrett. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


