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1. EIERFORHOLD OG DRIFT
Barnehagene eies av Rakkestad kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager med
forskrifter, samt til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter, retningslinjer, prosedyrer,
kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.
2. FORVALTNINGSMYNDIGHET
Kommunestyret har ansvaret for forvaltningen av og tilsynet med barnehagene. Den
administrative tilknytning er Seksjon barnehage.
3. 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.
4. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG
Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg (SU) og et foreldreråd. Foreldrerådet består av
foreldrene/foresatte til alle barna. Foreldrerådet og de ansatte velger to representanter til SU
for et år om gangen. Kommunestyret oppnevner en kommunal representant til barnehagens
SU som følger valgperioden.
Foreldrerådet skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper ett godt miljø. Samarbeidsutvalget skal være et
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å
drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og
lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske
virksomhet, i henhold til barnehageloven § 2.
5. OPPTAK OG OPPSIGELSE
Opptaket av barn er samordnet mellom kommunale og private barnehager og foretas
administrativt av Seksjon barnehage, jf. barnehageloven § 12. Søknad vil bli individuelt
vurdert av administrasjonen og styrer i den enkelte barnehage.
Søknad leveres som nettsøknad på kommunens hjemmeside (www.rakkestad.kommune.no).
Kommunens klagenemnd er ankeinstans.

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars. Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.
Barn som har fått tildelt plass, kan beholde denne type plass frem til 31.07 det året barnet
begynner på skolen, dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet. Det kan søkes om
hel eller delvis permisjon fra plassen ut fra spesielle grunner som eksempelvis alvorlig
sykdom.
Ved flytting ut av kommunen i et barnehageår, kan plassen opprettholdes ut barnehageåret,
evt. til skolestart etter søknad og individuell vurdering. Avgjørelse fattes av administrasjonen,
i samarbeid med den tilflyttede kommunen.
Oppsigelse av barnehageplass leveres som nettsøknad på kommunens hjemmeside
(www.rakkestad.kommune.no). Oppsigelsestiden er en måned regnet fra den 1. i hver
måned.
Endring av type plass kan søkes om fra den 1. i hver måned med 1 måneds skriftlig varsel.
Reduksjon av plasstørrelse anses som oppsigelse av deler av barnehageplassen med en
måneds oppsigelse.
6. OPPTAKSKRITERIER

Hovedopptak

Til hovedopptak opptas barn som bor i eller er tilflyttet kommunen før plassen tas i bruk,
etter gjeldende opptakskriterier:
1.
Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. barnehageloven § 13. Det må foreligge
sakkyndig vurdering.
2.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjeneste §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd
3.
Flerspråklige barn uten barnehageplass som har behov for å styrke
språkforståelsen
4.
Barn med rett til barnehageplass etter barnehageloven § 12a opptas i grupper
med mest mulig hensiktsmessig alders- og kjønnssammensetning etter følgende
prioriteringer:
a. Barn som ønsker endring av plass i samme barnehage
b. Barn som har behov for miljøforandring pga forhold i hjemmet eller andre
spesielle forhold
c. Barn som har takket ja til plass i annen barnehage og står oppført på
venteliste til ønsket barnehage
d. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
e. Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning
f. Barn av foreldre hvor begge er sysselsatt utenfor hjemmet. Plassene kan
tildeles ved loddtrekning under ellers like forhold.
g. Andre barn bosatt i kommunen
5.
Barn uten rett til barnehageplass etter barnehagenloven § 12a.
6.
Ved ledighet kan barn fra andre kommuner tildeles plass etter avtale med barnets
bostedskommune

Overflyttingsopptak
Barn med barnehageplass som ønsker plass i annen barnehage fra august samme år og som
søker innen fristen til hovedopptak anses som ny søker.

Opptaksområde:
Bergenhus, Byggeklossen, Elle Melle og Fladstad barnehager har hele kommunen som
opptaksområde. Kirkeng barnehage prioriterer å tilby plass til barn bosatt innenfor
skolegrensen til Kirkeng skole.

Suppleringsopptak:
Opptakskriteriene følges som ved hovedopptak.
7. OPPHOLDSBETALING
Det betales for opphold i henhold til de satser og det betalingsreglement som til enhver tid
er gjeldende. Oppholdsbetalingen faktureres månedlig. Det betales for 11 mnd. pr. år og juli
er betalingsfri.
Ved sykdomsfravær mer enn 14 dager, kan foreldrebetalingen etter søknad halveres i det
tidsrommet barnet er sykt utover de 14 dagene. Prisreduksjonen gis ut fra den betalingssats
det enkelte barn har. Legeerklæring må framlegges.
Foreldre/foresatte gis 30 % søskenmoderasjon i oppholdsbetalingen for 2. barn og 50 % for
3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjonen gis
også i tilfeller hvor søsken går i forskjellige barnehager. Dersom et av barna har redusert
plass, regnes søskenmoderasjon av den reduserte prisen. Dersom søsken har lik
plasstørrelse, reduseres betalingen for den eldste. Det gis ikke søskenmoderasjon på kjøp av
enkeltdager.
Foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage skal maksimalt utgjøre 6 % av den
samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen. I tillegg gis det fritak for
oppholdsbetaling for 20 timers barnehageopphold per uke for barn fra 2 år dersom den
samlede personinntekten til husholdningen er under inntektsgrensen fastsatt av Stortinget.
Etter søknad innvilges redusert oppholdsbetaling dersom kriteriene oppfylles.
Søknadsfrist for kommende barnehageår er 1. juni, i tillegg behandles søknader fortløpende.
Søknadsskjema finnes på www.rakkestad.kommune.no
Unnlatelse av betaling i 2 måneder medfører oppsigelse av plassen, og det skjer med
øyeblikkelig virkning dersom ikke annen avtale inngås med kommunen. Tidligere restanser
må være slettet før ny plass i kommunal barnehage gis.
Ved aksept av plass gir man Rakkestad kommune anledning til å foreta trekk i lønn, trygd,
tilgodehavende av skatteavregning, arv m.m. for ubetalte fakturaer. Ved forsinket betaling
kan det påløpe forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende rett.
Det kan søkes om hel eller delvis friplass i barnehagene. Søknad om friplass sendes NAV.
8. BARNAS FERIE
Alle barnehagebarn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. To uker må tas i
forbindelse barnehagens feriestenging i uke 29 og 30. En uke kan tas i forbindelse med jul
og påske. Barnehagens planleggingsdager kan regnes inn som en uke av barnets ferie.
9. ÅPNINGSTID
Barnehagene har åpent alle hverdager, man-fre, hele året bortsett fra plandager og jul- og
nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00. Barnehagene har
stengt 2 uker i sommerferien, uke 29 og 30.
Åpningstiden varierer noe mellom barnehagene, og er minimum 10t og 15 min pr. dag.

Barnehagene har 6 planleggingsdager hvert år. Barnehagene er stengt på
planleggingsdagene.
10. LEKE OG OPPHOLDSAREAL
Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvm. pr barn over 3 år og 6 kvm. pr. barn
under 3 år. Uteområdet skal være om lag 6 ganger så stort.
11. HELSEFORHOLD
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse, jf.
barnehageloven 23. Dette sikrer at barnehagen blir kjent med viktige opplysninger om
barnets helse. Når et barn har fått plass i barnehage, må foreldre/foresatte fylle ut en
erklæring om barnets helsetilstand på skjema.
Barn som representerer smittefare, kan ikke være i barnehagen.
12. MÅLTID
Et måltid, samt melk eller annen drikke, frukt og/eller knaskegrønnsaker, holdes av
barnehagen. For dette betales et beløp i måneden som fastsettes av kommunestyret. Barna
har selv med matpakke til frokost.
13. BRINGING OG HENTING
Foreldre må selv sørge for å bringe og hente sine barn til og fra barnehagene. Rakkestad
kommune er ikke ansvarlig for forhold som måtte oppstå ved at denne regelen ikke
overholdes.
14.KLÆR OG UTSTYR
Barn skal være kledd slik at de kan delta i lek og aktiviteter ute og inne etter ulike årstider.
Nødvendig skift må ligge i barnehagen. Klær og skotøy må merkes med barnets navn.
15.BEMANNING
Barnehagene bemannes etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Alle ansatte må
legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt
eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, jf. barnehageloven 19.
Alle kommunale organer, samarbeidsutvalget og personalet ved barnehagene har
taushetsplikt, jf. barnehageloven § 20.
16.INTERNKONTROLL
Barnehagens rutiner for internkontroll dokumenteres i barnehagens internkontrollsystem i
henhold til gjeldende regelverk.

