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Kap. I Generelt 

 

§ 1  Eierforhold 

Disse vedtektene gjelder Husøy barnehage som drives og eies av Træna kommune.  

 

§ 2  Formål  
Barnehagen drives i samsvar med lov om barnehager § 1 Formål 

 

§ 3 Forvaltning 
Formannskapet har ansvar for forvaltningen av barnehagene i kommunen, herunder tilsyn med barnehagene.  

Barnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, rammeplan for barnehagens innhold 

og oppgaver, system for internkontroll, retningslinjer og vedtekter som fastsettes av departement og kommune.  

 

 

§ 4  Ledelse 
Barnehagen er administrativt tilknyttet sektor for oppvekst. Styrer i barnehagen har det overordnede 

administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar. 

 

§ 5  Areal og antall plasser 
a) Husøy barnehage er ut fra netto leke- og oppholdsareal godkjent for 36 plasser.  

b) Husøy barnehage er åpen for barn mellom 0 – 6 år. 

c) Hvor mange plasser Husøy barnehage til enhver tid har til disposisjon er avhengig av grunnbemanning, 

jfr. lov om barnehager § 18.  

  

 

§ 6 Taushetsplikt 
Medlemmene av styret, samarbeidsutvalget, personale og andre som forvalter barnehagesaker, er underlagt 

forvaltningslovens regler om taushetsplikt. 

 

 

 

Kap. II Barnehagens virksomhet 
 

§ 7 Rett til medvirkning 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg, jfr. lov om 

barnehager § 4. 

 

a) Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og 

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Representanter til samarbeidsutvalget velges i foreldreråd. 

b) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

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 repr. enn hver av de andre 

gruppene. 

c) Barnehageeieren/styrer skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. 

d) Funksjonstiden for representant valgt av kommunen følger den kommunale valgperiode. 

Samarbeidsutvalgets og ansattes representanter velges for ett år.  
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Samarbeidsutvalget består av følgende: 

• 2 repr. for foreldregruppa ved Husøy barnehage. 1 repr. for aldersgruppa 1 – 2 år og 1 repr. for 

aldersgruppa 3 – 6 år. 

• 1 repr. for ansatte ved Husøy barnehage 

• 1 repr. for barnehagens eier, Træna kommune 

• Sektorleder/styrer 

 

Samarbeidsutvalget velger selv leder. Sektorleder/styrer for barnehagen er sekretær og innkaller til første møte. 

Sektorleder/styrer forvalter barnehagens ressurser for eier og har tale- og forslagsrett. 

 

§ 8 Endring av vedtektene 

Endring av vedtektene foretas av kommunestyret, etter å ha vært forelagt samarbeidsutvalget. 

Vedtektene skal revideres av samarbeidsutvalget hvert andre år.  

 

 

§ 9 Åpningstider 
Barnehageåret går fra 20. august til 19. august. 

 

Åpningstid er mandag – fredag kl. 07.15 – 16.15. Sektorleder/styrer kan redusere åpningstida når spesielle 

forhold tilsier det.  

 

a) 27. desember til og med 30. desember har barnehagen åpningstid kl. 08.00 – 16.00. Åpningstiden kan 

utvides disse dagene ved behov. Frist for å melde behov for barnehage i romjula er 10. desember.  

a) Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Sektorleder/styrer kan 

unntaksvis stenge barnehagen julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag 

b) Barnehagen holder stengt alle offentlige helligdager. 

 

§ 10 Ferie 
       a) Barnehagen holder feriestengt i uke 29 og 30. 

b) Barna skal i løpet av et barnehageår ha minst 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal være sammenhengende. 

Frist for innlevering av melding om hovedferie er 1. mai. 

 

 

§11  Planleggingsdager 
a) Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Planleggingsdagene kan utgjøre den ene 

ferieuka til barna da barnehagen har stengt disse dagene.  

b) Sektorleder/styrer har ansvar for å fastsette planleggingsdagene i god tid før nytt barnehageår starter. 

Planleggingsdager legges så langt det lar seg gjøre til skolens fridager.  

 

 

Kap. III Inntak og oppsigelse 
 

§ 12 Opptakskriterier og tildeling av plass 
Opptak til barnehagen skjer etter lov om barnehager § 12 - 13. 
 

a) Søknadsfrist til hovedopptak for kommende barnehageår er 1. mars. 

b) Søknad om barnehageplass må være skriftlig og sendes Træna kommune. 

c) Barn med nedsatt funksjonsevne, særskilte behov eller under vedtak fattet av barneverntjenesten kan ha 

rett til prioriter opptak. 

d) Innvilget plass beholdes til den blir oppsagt.  

 

Ved søknad om fast plass eller utvidet oppholdstid kan sektorleder for oppvekst/styrer avgjøre om barnehagen 

har kapasitet innenfor de ordinære personell- og økonomiske rammer. Dersom kapasiteten i barnehagen er liten 

og et ev. opptak medfører utgifter utover budsjettet, må saken forelegges budsjetterende myndighet. 



REVIDERTE 

Vedtekter for Husøy barnehage 

 

 

 
Træna kommune 

 

Dok.nr: 7.03.01.01-02 Godkjent av: Dato: xx.xx.xx Versjon: xx Side 4 av 4 

 

 

§ 13 Oppsigelse av plass 
a) Oppsigelsestiden for tildelt plass er 3 måneder. Det betales for oppsigelsestiden. 

b) Oppsigelsen skal være skriftlig og sendes til Træna kommune.  

 

Kap. IV Økonomi 

 

§ 14 Betaling for opphold 
a) Kommunestyret har vedtatt at foreldrebetalingen for barnehageplass i Træna kommune til enhver tid 

følger makssats satt av stortinget.  

b) For barn nr. 2 i en familie reduseres satsen med 40 %, for øvrige barn i familien reduseres satsen 

med 50 %. 

c) Det kreves foreldrebetaling for 11 måneder av barnehageåret. Juli er betalingsfri grunnet avvikling av 

minst 4 uker ferie. 

d) Plasser som det ikke betales for, kan sies opp av barnehagens eier, Træna kommune. 

e) I de tilfeller barn hentes etter barnehagens stengetid uten avtale på forhånd, belastes foreldre/foresatte 

med kr. 100 pr. påbegynt halvtime. 

 

 

§ 15 Reduksjon i foreldrebetaling v/lav inntekt 
Husholdninger med lav inntekt kan ha rett på reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid, jfr. forskrift om 

foreldrebetaling § 3. 

 

 

§ 16 Betalingsreduksjon ved lengre fravær 
Formannskapet kan etter skriftlig søknad innvilge reduksjon i betaling ved lengre fravær. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


