
Vedtekter for kommunale barnehager gjeldende fra 01.01.23 

1. Eierforhold og lovgrunnlag 

Barnehagene eies av Larvik kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager, 
gjeldende forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planverk 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 

3. Opptak og opptakskrets 

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Larvik kommune og det søkes elektronisk. 
Larvik kommune har samordnet opptak, dvs. at kommunale og private barnehager 
samarbeider om opptak av barn. 
Les mer og søk plass her 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. 

Opptaksperiode 

Barnehageåret varer f.o.m 1. august t.o.m 31. juli. Barn som får plass i barnehage beholder 
denne til 31. juli det året de begynner på skolen. Ved flytting til annen kommune kan barnet 
beholde sin plass i barnehage ut påbegynte halvår. 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A71
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/soek-barnehageplass-innen-1-mars/


Hovedopptak 

3.1. Søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 18. 

 Barn med nedsatt funksjonsevne har etter sakkyndig vurdering rett til prioritet ved 
opptak i barnehage. 

 Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 
annet og fjerde ledd har rett til prioritet ved opptak. 

3.2. Søsken av barn i barnehagen det søkes til. 

3.3. Barn i familier som har store belastninger på grunn av funksjonshemming eller varig 
sykdom hos foresatte eller søsken. 

3.4. Minoritetsspråklige barn som er bosatt i Larvik og barn i familier som bosettes i 
Larvik gjennom introduksjonsordningen. 

3.5. Øvrige barn på venteliste etter fødselsdato (eldre barn foran yngre). 

Du kan lese mer om opptakskriterier for kommunale barnehager her. 

4. Overflyttinger fra en barnehage til en annen 

Overflyttingssøknader vurderes i forkant av hovedopptak og supplerende opptak. 
Overflyttinger kan foretas uavhengig av barnehagens eierskap. Søknader om overflytting til 
kommunale barnehager vurderes i følgende rekkefølge; 

4.1. Barn i barnehager som avvikler drift 
4.2. Søsken av barn i barnehagen det søkes til 
4.3. Barn som har barnehageplass uhensiktsmessig langt unna der de bor 
4.4. Øvrige overflyttingssøknader. Søknader som vurderes likestilte tildeles etter alder. 

5. Oppsigelsesfrist 

Oppsigelsesfrist er to måneder fra oppsigelsesdato og gjøres elektronisk 

6. Helsemessige forhold 

Når barnet begynner i barnehage skal det legges fram en erklæring om barnets helse, 
jf barnehageloven §50 
Barnehagene følger Folkehelseinstituttets retningslinjer ved sykdom. 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A718
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/soek-barnehageplass-innen-1-mars/
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/bytte-si-opp-eller-endre-plass/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A750


7. Foreldrebetaling og søskenmoderasjon 

Opphold i barnehagen betales etter de satser og regler som til enhver tid er fastsatt av 
kommunestyret. Det betales for 11 måneder per år, med forfall 20. i gjeldende måned. Juli 
er betalingsfri måned. 

Ordninger for redusert foreldrebetaling er beskrevet på kommunens nettside: Les mer om 
kommunens retningslinjer her 

Det serveres mat i kommunale barnehager og foreldrene betaler matpenger i tillegg til 
foreldrebetaling. Prisen for mat følger selvkostprinsippet. 

Mislighold av kontrakten, slik som manglende betaling eller annet brudd på barnehagenes 
vedtekter kan føre til at barnet mister plassen. 

8. Foresattes medvirkning 

Alle barnehager skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av 
foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Les mer om det her 

9. Leke- og oppholdsareal 

I henhold til veiledende norm skal Leke- og oppholdsareal for barn over tre år være 
minimum 4 m2 og 5,3 m2 for barn under tre år. 

10. Åpningstid 

Barnehagens åpningstid er 9 timer og 30 minutter per dag. Åpne - og stengetiden 
synliggjøres på den enkelte barnehages hjemmeside. 

Planleggingsdager 

Barnehagen har fem planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. 

Ferie 

Barnehagen holder sommerstengt uke 28, 29 og 30. 
Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. 

11. Taushetsplikt og opplysningsplikt 

Personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt. Uten hinder av taushetsplikt har 
personalet opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
og barneverntjenesten. Dette er regulert i Lov om barnehager. 

https://www.larvik.kommune.no/barnehage/pris-og-redusert-betaling/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A74
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/alle-barnehager/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A744
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A745
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A746


12. Internkontroll 

Barnehagen skal ha en internkontroll for å sikre at kravene i Lov om barnehagemed 
forskrifter følges. 

13. Forsikring 

Kommunen tegner ulykkesforsikring for alle barnehagebarn. Forsikringen gjelder under 
barnets opphold i barnehagen, på turer og på reise til og fra barnehagen. Forsikringen 
gjelder kun personskade, ikke skade på eiendeler som for eksempel klær, vogner eller leker. 

14. Politiattest 

Den som har sitt arbeid i barnehagen skal levere tilfredsstillende politiattest, i henhold til Lov 
om barnehager §30 

15. Endring av vedtektene 

Vedtektene vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering. Revidering av vedtektene 
som følge av lov- og forskriftsendringer og kommunale og sentrale vedtak foretas 
administrativt, og sendes hovedutvalget til orientering. 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A79
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A730
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A730

