
 

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I GAUSDAL 

Alle barnehager skal i henhold til Lov om barnehager av 2005 § 7 ha vedtekter. Det er barnehagens 
eier som fastsetter vedtektene. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes 
forhold til barnehagen.   

1. Eierforhold 

1.1 Barnehagene eies av Gausdal kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17 juni 
2005 nr. 64, samt kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, 
kommunale vedtak og plan for de enkelte barnehager. Gausdal kommune har ansvaret for 
planlegging, drift av og tilsyn med barnehagene i kommunen. 

2. Formål 

2.1 Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder i samsvar med 
formålsbestemmelsen § 1 og § 1.a, og de av departementet til enhver tid fastsatte forskrifter og 
retningslinjer, kommunale vedtak og plan for de enkelte barnehager. 

3. Barnehageopptak  

Det skal søkes plass i barnehagene via foresatte portalen på Gausdal kommunes hjemmesider:  

https://barnehage.visma.no/gausdal 

Barn som er bosatt i kommunen prioriteres, deretter barn av foreldre som jobber i Gausdal. Det tilbys 
følgende plass typer; 40- 60-80-100 %. Avslag på søknad om barnehageplass kan ankes inn for 
klagenemda i Gausdal kommune. Når barnet har fått plass, beholdes plassen til barnet begynner på 
skolen eller plassen sies opp. 

Hovedopptak: Søknadsfrist er 1. mars og det søkes elektronisk. 

Kommunedirektøren eller den dette delegeres til, foretar opptak av barn. 

Lovbestemte opptaksregler 

I lov om barnehager § 16 heter det «barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det 
søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne 
loven med forskrifter» 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehagen innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar 
med barnehageloven med forskrifter. 

 Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Det må søkes innen fristen for hovedopptak og ønsket startdato er 1. august, med unntak av de barn 
som er født i september, oktober og november. (Se over)   

I lov om barnehager § 18 heter det: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak. Det 
skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det 
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er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet 
ved opptak.  

 

Kommunale opptakskriterier  

3.1.  Barn som ønsker å utvide plassen i den barnehagen de går i.  

3.2 5 -åringer som søker til den barnehagen/de barnehagene som ligger i barnets skolekrets. 

 3.3 Barn som har søsken i den barnehagen det søkes plass i.  

3.4 Barn som er folkeregistrert i Svatsum eller Espedalen som søker plass i Forset barnehage. 

3.5 Når barn som søker ellers står likt, tas barna opp etter fødselsdato. 

4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

4.1 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Jfr. Lov om barnehager § 4 

4.2 Foreldrerådet består av foreldrene/ foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

4.3 Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og 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. 

4.4 Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

5. Leke og oppholdsareal 

5.1 Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 kvm. Pr. barn over 3 år og 
5,2 kvm. for barn under tre år. 

6. Åpningstider – ferie – oppholdstid  

6.1 Barnehagenes åpningstid kan legges innenfor tidsrommet fra kl.06.30 til kl.17.00. 
Barnehageplassen kan benyttes inntil 9 timer pr. dag.  

6.2 Det gis et barnehagetilbud 12 måneder i året. Barnehagetilbudet de tre siste ukene i juli, samt jul og 
påske tilbys samlet i en barnehage.  

6.3 Barna skal ha minimum 3 ukers ferie som må tas ut sammenhengende i perioden 15 juni til 
15.august. Foreldrene må gi beskjed innen 1.mai når ferie skal tas ut. Barn som skal starte på 
skolen må ta ut 3 uker sammenhengende ferie før 1. august.  

6.4 Alle barnehagene skal ha 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. På planleggingsdagene er 
barnehagene stengt.  

7. Oppsigelse av barnehageplass 

7.1 En plass skal sies opp elektronisk, med en måneds varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i 
påfølgende måned. 

7.2 Blir plassen sagt opp med virkning etter 1.april, må det betales ut barnehageåret. 

7.3 Det gis ikke permisjon fra en barnehageplass eller deler av den. Ønskes redusert barnehageplass, 
må deler av plassen sies opp med en måneds varsel. 
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8. Betaling 

8.1 Betalingssatser fastsettes av kommunestyret. Foreldrebetaling innkreves en gang per måned.            
Det betales for 11 måneder i året, med samme sum hver måned. Oppholdsbetaling og kostpenger   
betales på samme giro. 

8.2 Står betaler til rest med 2 måneders betaling eller mer, mister barnet den tildelte plassen.  

8.3 Det kan søkes om fritak for foreldrebetaling ved dokumentert sykefravær ut over 1 måned. For- øvrig 
gjelder statlige moderasjonsordninger for foreldrebetaling. 

8.4 Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50 % for søsken nr.3 og flere, selv om barna har 
plass i forskjellige kommunale og/eller private barnehager.  

 

Revidering av vedtektene vedtatt i kommunestyret 20.02.2014 

Administrativ revidert 21.01.22 og er gjeldene fra 21.01.22. 

 

 

 

(Forslag til reviderte vedtekter per 14.11.22 – til kommunestyret 15.12.22) 


