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Godkjent versjon av dette dokumentet finnes kun elektronisk i Larvik kommunes kvalitetssystem. 

HENSIKT 
Sikre at det etableres åpne barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer 
barna et likeverdig og godt pedagogisk tilbud.  
 
Åpne barnehager skal godkjennes av kommunen som barnehagemyndighet før 
virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode 
barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav vil bli 
fulgt og at det for øvrig legges opp til en forsvarlig virksomhet. 
  
ANSVAR OG MYNDIGHET 
Kommunen som barnehagemyndighet behandler søknadene om godkjenning.  
 
Barnehageeier søker om godkjenning. Når barnehagen er godkjent, har eier ansvar for å 
registrere virksomheten i Enhetsregisteret. 
 
BESKRIVELSE 
Åpen barnehage skiller seg særlig fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt fast 
plass i barnehagen. Virksomheten er basert på at de voksne som følger barna er en del av 
bemanningen og at de tar aktivt del i alt det daglige arbeidet. De fleste åpne barnehager har 
en åpningstid på mindre enn 20 timer i uken og har derfor ikke plikt til å søke om 
godkjenning etter barnehageloven § 6.  
 
Åpne barnehager kan likevel velge å søke om godkjenning. Blir barnehagen godkjent har 
barnehagen rett til driftstilskudd. I forbindelse med godkjenning av barnehagen vil 
kommunen ha anledning til å vurdere virksomhetens egnethet i forhold til de krav som stilles 
til formål og innhold. Kommunen må foreta en konkret vurdering av den åpne barnehagens 
fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområde. Bemanningsplanen må videre vurderes både ut 
fra et forsvarlighetshensyn og ut fra kravene til pedagogisk innhold. Videre vil kommunen 
kunne stille vilkår for godkjenning med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid 
samt forsvarlig bemanningen. Leder og andre ansatte ved en godkjent barnehage må kunne 
fremlegge gyldig politiattest. 
 
Hvis den åpne barnehagen oppfyller vilkårene i § 2 i forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv. må barnehagen søke helsemyndigheten i kommunen om 
godkjenning i henhold til denne forskriften. 

Avgjørelser om godkjenning av barnehager er et enkeltvedtak. Vedtaket bør være så konkret 
som mulig. Det bør for eksempel være lett å finne barnas totale leke- og oppholdsareal og 
barnehagens arealnorm i godkjenningen. 
 
Klageadgang 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, og vedtaket skal derfor inneholde 
informasjon om klagerett, klagefrist og mulighet til innsyn i sakens dokumenter. 
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