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Modum kommune 

Gjeldende fra 22.02.2017 

 
Vedtekter for kommunale barnehager 
 
1.0 EIERFORHOLD 
Barnehagene eies og drives av Modum kommune. 
 
2.0 DRIFT 
Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, sentrale forskrifter og 
retningslinjer, vedtak gjort av kommunestyret eller delegerte organ, samt barnehagens 
årsplan. 
 
3.0 FORMÅL 
Modum kommunes barnehager har formål som gitt i barnehagelovens § 1: 
«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.» 

 
4.0 FORVALTNING 
Modum kommunes politiske og administrative enheter er delegert beslutningsmyndighet 
som beskrevet i Modum kommunes delegeringsreglement. 
Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. 
Samarbeidsutvalget består av to representanter for foreldre/foresatte og to ansatte i 
barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.  
 
Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av 
de andre gruppene.  
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Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Ved avstemning i 
foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. 
 
5.0 OPPTAK 
De kommunale barnehagene deltar i samordnet opptak for alle barnehagene i Modum etter 
Barnehagelovens § 12. Det er Modum kommune som gjennomfører opptaket. 
 
5.1 SØKNADSSKJEMA 
Det skal søkes elektronisk på fastsatt skjema via Modum kommunes hjemmeside. 
Søknadsfrist er 1. mars for hovedopptak fra 1. august. Det er supplerende opptak hele året. 
 
5.2 OPPTAKSKRETS 
Opptaket gjelder for barn bosatt i Modum kommune. Ved ledig kapasitet kan barn fra andre 
kommuner tildeles plass for et barnehageår av gangen. 
 
5.3 OPPTAKSKRITERIER 
Jfr. Barnehagelovens § 12a: 
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden de fyller et år, i samsvar med denne loven 
med forskrifter. 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.» 

 
Utover dette legger Modum kommune følgende kriterier til grunn for prioritering ved 
opptak; i prioritert rekkefølge: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehagelovens § 13, samt barn omfattet av 
vedtak ved Lov om Barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 

2. Anbefaling i form av uttalelse fra sakkyndig instans jf. barnets eller familiens behov 
for hjelp. 

3. Barn som fyller tre år fra barnehager med bare småbarnsplasser. 
4. Barn som er skolepliktig neste år. 
5. Søsken i samme barnehage. 
6. Minoritetsspråklige barn. 
7. Utover dette prioriteres de eldste barna. 

 
5.4 OPPTAKSPERIODE 
Barn som har fått plass beholder denne inntil den sies opp, eller til og med 31. juli det året 
barnet fyller 6 år. 
 
5.5 KLAGE PÅ OPPTAK 
Jfr. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6: 
«Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan 
også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. 
Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter 
barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.» 
 
Det skal klages innen tre uker etter at vedtak er fattet. 
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6.0 OPPSIGELSE/ENDRING 
Oppsigelsestiden er ut påfølgende kalendermåned fra oppsigelsestidspunkt. 
Foresatte må si opp barnehageplassen via Modum kommunes hjemmesider. 
Ved flytting ut av kommunen opprettholdes tildelt plass til og med 31.juli uten fornyelse 
med mindre plassen sies opp av foreldre/foresatte. 
 
6.1. MANGLENDE BETALING 

Manglende betaling er oppsigelsesgrunn. Modum kommune kan med bakgrunn i dette si 

opp plassen med oppsigelsestid satt til 10 virkedager. 

7.0 ÅPNINGSTID 
Barnehagens daglige åpningstid er minimum 9 t og 45 min. og inntil 10 timer pr. dag i 
tidsrommet 06.30 – 17.00. Samarbeidsutvalget kan fastsette åpningstiden i den enkelte 
barnehage innenfor disse rammene for å tilpasse til egne brukeres behov. 
 
Barnehagen er stengt i julens og påskens virkedager.  
Barnehagen er stengt tre uker i skolens sommerferie. Det vil foreligge et begrenset felles 
sommertilbud i en av de kommunale barnehagene.  
Barnehagen er stengt fem virkedager pr. år i forbindelse med barnehagens 
planleggingsdager. 
Endringer i åpningstid avgjøres av Hovedutvalg for undervisningssektoren. 
 
7.1 FERIE 
Hvert barn må tas ut tre hele uker innenfor skolens sommerferie. 
 
8.0 FORELDREBETALING 
Kommunestyret fastsetter foreldrebetaling og gebyrer i årlig budsjett.  
 
Juli måned er fritatt fra foreldrebetaling. I tillegg til oppholdsbetaling kommer en fast sum i 
måneden for utgifter til mat/frukt. 
 
Når barnet har sammenhengende sykefravær i mer enn to uker, fritas foresatte for betaling 
ut over to uker dersom legeattest framlegges. 
 
8.1 REDUSERT BETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN 
Sentrale forskrifter og retningslinjer følges.   
 
8.2 REDUSERT BETALING 
Sentrale forskrifter og retningslinjer følges 
 
8.3 KJØP AV ENKELT DAGER 
For barn med deltidsplass gis det mulighet for kjøp av enkeltdager ved ledig kapasitet. Dette 
avklares ved den enkelte barnehage. 
 
8.4 GEBYR VED FOR SEN HENTING 
Ved for sen henting ilegges gebyr for hver påbegynte halvtime. 
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9. AREALNORM 
Hovedarealnorm for heldagsbarnehager er 4 m2 pr barn over tre år og 5,4 m2 for barn under 
tre år. Arealberegningen tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for 
barnas aktiviteter.  
 


