
 
 

 

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I  MÅLSELV 

 

 

Vedtatt av kommunestyret 03.12.15, sak 124/2015 

 

 

Heldagsbarnehager med åpningstid mandag – fredag 

 

                                                                                                                       

NORAFØRR BARNEHAGE   9325 BARDUFOSS              2 avd. 0 – 3 år 

Åpningstid 07.15 – 16.15                                                                            2 avd. 2 – 6 år 

 

HEGGELIA BARNEHAGE  9325 BARDUFOSS              2 avd. 0 – 6 år 

Åpningstid 07.15 – 16.15 

 

ANDSLIMOEN BARNEHAGE  9325 BARDUFOSS             4 avd. 0 – 6 år 

Rødstua Åpningstid 06.45-16.15         

Gulstua Åpningstid 07.30 til 16.30                                                                              

 

OLSBORG BARNEHAGE                       9321 MOEN   3 avd. 0 – 6 år 

Åpningstid 07.30 – 16.30                               

 

KARLSTAD OPPVEKSTSENTER 9322 KARLSTAD              1 avd. 0 – 2 år 

Åpningstid 07.30 – 16.30       1 avd. 3 – 6 år  

  

MELLEMBYGD KULTUR OG  

OPPVEKSTSENTER   9336 RUNDHAUG               2 avd. 0 – 6 år 

Åpningstid 07.15 – 16.30 

 

BJØRKENG OPPVEKSTSENTER 9334 ØVERBYGD              3 avd. 0 – 6 år 

Åpningstid 07.00-16.15     

 

 

 

 

 



LOVVERK, OPPTAKSMYNDIGHET, KLAGEINSTANS, OPPSIGELSE 

 

1. Barnehagene drives i samsvar med gjeldende lov om barnehager og etter intensjonene i 

rammeplan. 

 

2. Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består 

av foreldre og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert.  

Barnehageloven § 4. 

En fra hver gruppe i en-avdelings barnehager, to fra hver gruppe i to- og 

fleravdelingsbarnehager. 

 

3. Søknad om barnehageplass og endring i plass gjøres elektronisk via kommunens nettside. 

Søknadsfrist er: 1. mars. 

Tildelt plass gjelder frem til barnet begynner på skolen. 

 

4. Samordnet hovedopptak foretas i mars/april av administrasjonen i samarbeid med styrer i 

den enkelte barnehage. Dette gjelder også for opptak utover i barnehageåret. 

 

5. Eventuell reservering av plasser for kommunens fagpersonell vurderes i forbindelse med 

hvert hovedopptak. Vedtak om slik plassreservering skal være tidsbegrenset. 

 

6. Klagebehandling foregår i samsvar med kommunens regler om klagebehandling og 

barnehagelovens forskrift om opptak. Klagefrist er 3 uker etter at skriftlig melding om 

opptak er mottatt. Spørsmål angående klager rettes til Målselv kommune. 

 

7. Nytt barnehageår starter uke 33. 

 

8. Oppsigelse av plass skjer skriftlig med en måneds varsel til barnehagen. Oppsigelsen 

gjelder fra den første i påfølgende måned.  

 

9. Endring av plasstørrelse eller ønske om annen barnehage søkes på eget elektronisk skjema 

via kommunens nettside. Endringer innvilges straks det er mulig. Søknad om reduksjon i 

plass behandles som en oppsigelse. 

 

 

10. Barn skal ha 4 ukers ferie innenfor barnehageåret, 3 uker skal avvikles sammenhengende 

innenfor skolens sommerferie. 

Barnehagene er stengt uke 28-30 

Barnehagene har stengt i romjula, denne uka regnes som den 4. ferieuka. 

 

11. Barnehagene vil være stengt 5 dager pr. år pga planleggings- og kursdager. 

Minst en av disse dagene tas ved begynnelsen av barnehageåret. 

 

12. Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften. 

Onsdag før Skjærtorsdag stenges barnehagene kl 12.00.  

 

 

 



OPPTAKSKRITERIER 

13. Følgende kriterier legges til grunn ved opptak: 
 

Barnehagelovens § 13: 

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal 

foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. 
 

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 i barnehage. 
  

Nasjonale kriterier - for å ha rett til barnehageplass må følgende vilkår fylles: 

 Søkere fyller 1 år innen utgangen av august. 

 Søkere bor i kommunen fra oppstart av barnehageåret. 

 Søkere har søkt innen frist for hovedopptak. 

 

Barnehagegaranti for innbyggere i Målselv: 

 Alle barn som søker plass innen frist for hovedopptaket, får plass uavhengig av når de 

er født. 

 Familien må bo i Målselv kommune ved oppstart i barnehagen. 

 Punkt 21, foreldrebetaling, beskriver foreldrenes forpliktelser ved barnehagegarantien. 

 Dersom man ikke ønsker å forplikte seg, kan man takke nei til plassen og stå på 

venteliste til eventuell ledig plass senere. Da er man ikke garantert plass. 

 

14. Ved fordeling av barn i barnegruppene i den enkelte barnehage, vil det bli tatt hensyn til 

barnegruppas kjønnsfordeling, alderspredning og antall barn med spesielle vansker/ 

behov. 

 

15. Det prioriteres plass til søsken i samme barnehage så langt det lar seg gjøre.  

 

16. Søkere som bor i Målselv vil bli prioritert framfor søkere fra andre kommuner, jfr. rett til 

plass. Ved flytting ut av kommunen beholdes plassen i 3 mnd, men dog ikke lenger enn ut 

barnehageåret. 

 

17. Barn som tilhører en skolekrets i Målselv, men som bor i nabokommunen kan tildeles 

plass i barnehage i samme skolekrets. 

 

18. Dersom det blir tildelt plass med forbehold om arbeid/utdanning/flytting til kommunen, 

skal dette være bekreftet innen 1. august. 

 

19. Ved ledig kapasitet, kan søkere som ikke kommer inn under ”rett til barnehageplass” bli 

tildelt plass etter følgende kriterier: 

A. Bosatt i Målselv kommune ved oppstart. 

B. Barn med spesialpedagogiske eller sosiale behov. 

C. Barn av kommunens fagpersonell med reservasjonsrett.  

D. Barn som har søkt etter frist. 

E. Barn som søkte innen frist, og fyller 1 år nærmest mulig 31. august. 

F. Må ha søkt til den barnehagen det er ledig kapasitet i. 

G. Barnet må ha fylt 10 mnd før det starter i barnehagen. 

 

Punktene A til og med C er i prioritert rekkefølge. 



D-G er ikke i prioritert rekkefølge. Punkt 15 og 16 er også med i vurderingen ved 

fortløpende opptak. 

 

20. Det kan ikke søkes om barnehageplass før barnet er født.  

 

FORELDREBETALING 

 

21. Målselv kommune fastsetter foreldrebetaling for de kommunale barnehagene, det betales 

for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg til ordinær barnehageavgift. Ved 

hovedopptaket betaler man for plass fra tildelt oppstartdato når barnet begynner i august. 

Ved ønske om senere oppstart, betales plassen fra 1. september, eller den dato barnet er 10 

måneder hvis dette er etter 1. september. 

Ved fortløpende opptak betales det fra tildelt oppstartsdato.  

Ved manglende betaling mister man barnehageplassen og rett til SFO-plass i kommunen. 

22. Foreldrene må betale kr. 300,- for hver påbegynte halvtime per barn som hentes for sent. 

Dette betyr at barnet og foreldre må forlate barnehagen innen barnehagens 

stengetidspunkt. 

23. Enkeltdager kan kjøpes for kr 300,- pr. barn pr. dag. 

Tilbudet gjelder kun for barn som har deltidsplass i barnehagen.  

24. Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr 2, og med 50% for barn nr 3. 

Søskenmoderasjonen gjelder for de av søsknene som har kortest oppholdstid i barnehagen. 

25. Barnehageavgift må betales for full måned også under jule- og påskeferie. Ved sykefravær 

utover en måned sammenhengende, kan barnehageavgiften søkes refundert. 

Dokumentasjon fra lege må legges ved søknaden.  

26. Foreldrebetalinga reduseres hvis barnehagen blir stengt utover 2 dager sammenhengende 

på grunn av uforutsette forhold som strømbrudd og vannmangel, eller at det ikke kan 

skaffes vikarer ved sykefravær. 

 

 HELSEFORSKRIFTER 

27. Blir barnet sykt må det straks gis melding til barnehagen. Når det gjelder smittsom 

sykdom, er det viktig at barnehagen får snarlig tilbakemelding. Varer sykdomsfraværet 

utover 8 dager, kan legeattest kreves før barnet begynner igjen. Dersom foreldrene mener 

at barnet ikke kan være ute, kan barnet heller ikke være i barnehagen.                

Barnehagene følger til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittsomme sykdommer og 

barn i barnehagen 

28. Av helsemessige årsaker må barnehagen stenge ved langvarig strømstans eller feil ved 

vann og/eller kloakkanlegg. 

29. Det er tegnet ulykkeforsikring for barn som har plass i barnehagen. 

30. Dokumentasjon for internkontroll finnes i hver barnehage. 

 

 



VEDTEKTER, BARNS LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

 

31. Målselv kommune har fastsatt 4m2 som leke og oppholdsareal for barn over og 5,3m2 for 

barn under 3 år. 

32. Vedtektene sendes ut til nye barn/foreldre ved oppstart av nytt barnehageår. Ved endringer 

sendes de ut til alle. 

 


