Ullensaker kommune
Skole, barnehage og kultur

Søknad om tilskudd ved utvidelse/etablering av
ordinær barnehage eller familiebarnehage

Søknaden gjelder:
Ordinær barnehage
Familiebarnehage
Etablering
Endring
Utvidelse

Navn på barnehage

Telefon

Søkers navn

Adresse

E-post adr.

Fra vedtak behandlet i kommunestyret 05.12.2011, politisk sak 132/11:

Følgende retningslinjer og prosedyrer ved godkjenning av nye barnehageplasser som
utløser tilskudd blir gjeldende:
Kommunens prosedyre når nye barnehageplasser skal etableres:
1. Privat utbygger henvender seg til kommunen med ønske om å etablere
barnehageplasser.
2. Kommunens barnehagemyndighet innkaller alle parter til et møte der utbygger
presenterer sitt prosjekt.
3. Søknad fra private utbyggere om etablering og tilskudd, leveres på eget skjema
med vedlegg før fristen 01.04 senest året før etableringen skal finne sted
4. Saken behandles politisk med utgangspunkt i søknad fra utbygger og kommunens
behov for flere barnehageplasser.
5. Byggeprosessen følger vanlig rutine i byggesaker.
6. Endelig godkjenning etter ”Lov om barnehager”
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Kriterier ved vurdering av etablering av nye barnehageplasser:
1. Det er behov for plassene i kommunen.
2. Barnehageplassene får en ønsket beliggenhet i kommunen.
3. Utvidelse av eksisterende barnehager.
4. Søknad fra private aktører med regulert tomt.
5. Etablering av midlertidige plasser der det er plan for permanente plasser innen 3 år.
6. Etablering av familiebarnehager der eier eller daglig leder selv er utdannet
førskolelærer.
7. Etablering av barnehager som gir et variert barnehagetilbud i kommunen.
Vilkår for tilsagn om tilskudd til nye barnehageplasser:
1. Plan for prosjektet må være utformet slik at det kommer klart fram at barnehagen vil
tilfredsstille de krav som stilles til godkjenning ut fra lov og forskrift
2. Ansatte i private barnehager får tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i
kommunale barnehager.
3. Kommunes vedtektsfestede norm for arealutnytting pr. barn følges som en
minimumsnorm.
Det etableres en årlig søknadsfrist pr. 01.04 for utvidelse/etablering av nye
barnehageplasser påfølgende år.
Nye prosjekter som er under planlegging kommende år, kan også varsles ved
samme frist.
Mindre utvidelser med inntil 8 ekvivalenter pr år (4 plasser under 3 år eller 8 plasser over 3
år) behandles administrativ.
Det utarbeides et informasjonsskriv til private utbyggere som beskriver kommunens
lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i kommunens barnehager.
Det utarbeides tjenestebeskrivelse for utvidelse/etablering av barnehager.
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Fylles bare ut ved
utvidelser av
eksisterende barnehage:

Leke og oppholsareal:______________m2
Antall hele plasser over 3 år: _________

Barnehagen/
Antall hele plasser under 3 år: ________
familiebarnehagen
er tidligere
Bemanning: __________årsverk styrer
godkjent for
følgende:
__________årsverk pedagogisk bemanning
__________årsverk assistent
Åpningstid: ___________
Etableringen det søkes tilskudd til:
Leke- og
oppholdsarealet

Veiledende arealnorm sier at barnas lekeareal inne bør være minimum 4 m2 for barn
over 3 år og om lag 5,3 m2 for barn under 3år. Utearealet bør være om lag 6 ganger
så stort som leke- og oppholdsarealet inne.
Arealberegningen må ta utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon
for barnas aktiviteter, som for eksempel lekerom, grupperom, sove- og hvilerom.
Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- og oppholdsareal, kan denne
medregnes.

Det søkes om å få godkjent ______ m2 leke- og oppholdsareal.

Tegninger/skisse av inne-og utearealet følger vedlagt.
Antall plasser
Over 3 år: _________
Bemanning

Under 3 år: _________

Forskrift til lov om barnehager sier følgende om norm for pedagogisk
bemanning:
Det skal være minimum en pedagogisk lede pr. 14-18 barn når barna er over 3 år og
en pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under 3 år og deres daglige
oppholdstid er over 6 timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid pr. dag,
kan barnetallet økes noe pr. pedagogisk leder. Styrerens tid til administrasjon og
ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.
«Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter»
av 15.08.2011 skal følges.

Antall årsverk:
Styrer: _________________

Pedagogiske ledere: ______________

Assistenter: ______________
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Ønsket
Åpningstidspunkt
(dd.mm.år).
Her er det mulig å
angi etappevis
utbygging.

Alternativer

Antall plasser
Over 3 år

Under 3 år

dd.mm.år

1.
2.
3.
.

Eierforhold
Lov om barnehager §7, fjerde ledd sier:
Vedtekter
(ikke uttømmende)

«Barnehageeiere skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som
er av betydning for foreldrenes/ de forsattes forhold til barnehagen, herunder
a) Eierforhold
b) Formål, jf.§§ 1 og 1a.
c) Opptakskriterier
d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget
e) Barnehagens åpningstid
Forslag til vedtekter følger vedlagt.

Økonomi
Forslag til budsjett og finansieringsplan følger vedlagt
Plan for drift og
pedagogisk
satsingsområde.

Sted og dato

Eiers underskrift
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