Vedtekter for kommunale barnehager i Larvik kommune
gjeldende fra 01.01.18
1. Eierforhold
Barnehagene eies av Larvik kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager,
Rammeplan for barnehager, de til enhver tid gjeldene forskrifter og retningslinjer,
kommunale vedtak, samt årsplan 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 (Barnehageloven § 1).
3. Opptak
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad (innen fristen) rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med Lov
om barnehager med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass har etter
søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med Lov
om barnehager med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
(Barnehageloven § 12 a).
Larvik kommune har ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars hvert år.
Ved ledige plasser er det fortløpende supplerende opptak gjennom hele året.
Larvik kommune tilbyr 60 %, 80 % og 100 % plass i sine barnehager. Ifølge Lov om barnehager, forskrift om
foreldrebetaling i barnehage, § 1, er et heldagstilbud 41 timer eller mer pr. uke.
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Larvik kommune har samordnet opptak, dvs. alle godkjente barnehager, kommunale og
private, samarbeider om opptak av barn. Ved samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og
likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. jf. Barnehageloven § 12
4. Opptakskriterier
Prioritet 1: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
jfr. Barnehageloven § 13.
Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog, PPT eller andre institusjoner med
fagkompetanse må foreligge.
Prioritet 2: Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd.
Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forebyggende tiltak.
Prioritet 3: Barn fra familier som har redusert mulighet til å ha den daglige omsorgen for
barnet. Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller andre faggrupper som er relevante
dersom foresatte lider av sykdom/nedsatt funksjonsevne må foreligge.
Prioritet 4: Søsken til barn med plass i den barnehagen det søkes til.
Prioritet 5: Skolestartere
Prioritet 6: Hensyn til barnehagens gruppesammensetning. Gruppen skal speile dagens samfunn.
Prioritet 7: Barnets alder, eldre barn har fortrinn fremfor yngre barn
5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.
Tilbud om barnehageplass i kommunal barnehage blir gitt i form av et enkeltvedtak. Plassen kan beholdes
frem til 1. august det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.
Plassen kan sies opp av begge parter – foresatte og kommunen – med 2 måneders
oppsigelsestid, gjeldende fra dato til dato. Det er ikke oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale
barnehager.
Oppsigelse av barnehageplassen skal skje skriftlig (elektronisk) på eget skjema.
Det må betales ut oppsigelsestiden.
6. Betaling for barnehageplass
Opphold i barnehagen betales etter de satser og regler som til enhver tid er fastsatt av
kommunestyret.
Det gis ikke betalingsfri permisjon i Larvik kommunes barnehager.
Det betales for 11 måneder pr år, juli er betalingsfri.
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Manglende betaling kan medføre at man mister barnehageplassen.
7. Leke- og oppholdsareal pr. barn i barnehagene
Arealnorm:
2
4 m pr. barn over 3 år.
2
5,3 m pr. barn under 3 år
Normen er fastsatt ut fra barnehagens netto lekeareal.
8. Åpningstider
Barnehagene er åpne f.o.m. mandag t.o.m. fredag.
Åpningstiden er minimum 10 timer pr dag.
Barnehagen er stengt 5 dager i året til planlegging.
De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 29 og 30.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00.
Barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker skal være sammenhengende
i perioden 1.6 – 1.9.
Styrvoll og Svarstad barnehage har stengt mandag, tirsdag og onsdag etter Palmesøndag, dette gjelder ut
barnehageåret 2017/2018.

9. Samarbeidsutvalget
Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr. Barnehageloven § 4.
Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna.
Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver
gruppe er likt representert.
Styrer har møte og uttalerett.
10. Helsemessige forhold
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt
til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Hensikten med å
innhente opplysninger om barnets helsetilstand er at barnehagen skal kunne legge forholdene best mulig til
rette for barnet.
Kommunale barnehager følger Folkehelseinstituttets retningslinjer når det gjelder smitte og smittevern.
11. Konfidensielle opplysninger
Skriftlige opplysninger om barn i barnehagen lagres på forskriftsmessig måte og er ikke tilgjengelig for andre
enn de som arbeider med barnet i barnehagen.
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Alle som arbeider i barnehagen skal undertegne en taushetserklæring som sikrer foreldre og barn mot at
personlige og private forhold blir kjent av uvedkommende.
12. Internkontroll
Den enkelte barnehage har egen internkontrollhåndbok.
Alle som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest i henhold til
gjeldene lovverk.
13. Forsikringer
Larvik Kommune har forsikret barna når de er i barnehagen og på turer i barnehagens
regi.
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