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HØRINGSBREV: Revidering av vedtekter - kommunale barnehager 
 
Vedlagt følger forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Skaun. Vi ber om at 
vedtektene drøftes i Samarbeidsutvalgene og at tilbakemelding på innspill sendes til 
postmottak@skaun.kommune.no innen 10.06.2022 
 
Vedtektene blir lagt fram for politisk behandling i løpet av august 2022 
 
Forslag til reviderte vedtekter er blant annet tilpasset nytt regelverk. 
 
Pkt 4: 
Endring i første avsnitt 
Opprinnelig tekst: 
Barnehagenes åpningstid er mandag – fredag kl 0700 – 1700. Barnehagens åpningstider skal 
respekteres. Barna må hentes før barnehagen stenger for dagen. Dersom barna ikke blir hentet før 
stengetid, skal det betales ekstra for overtid i henhold til vedtatte gebyrregulativ 
 
Endring i tekst 
Barnehagens åpningstid er mandag – fredag kl 0700 – 1630. Enhetsleder/Styrer kan fastsette annet 
oppstart- og sluttidspunkt etter drøftinger med barnehagens samarbeidsorganer. Barnehagens 
åpningstider skal respekteres. Barna må hentes før barnehagen stenger for dagen. Dersom barna ikke 
blir hentet før stengetid, skal det betales ekstra for overtid i henhold til vedtatte gebyrregulativ 
 
Pkt 5.5 
Tilleggskriterie  
Under ellers like forhold prioriteres eldre barn foran yngre barn 
 
Pkt 6.1  
Endring i andre avsnitt 
Opprinnelig tekst 
Familier med barn som av ulike årsaker må ha mat eller drikke som fraviker det ordinære kosttilbudet i 
barnehagen må kjøpe inn selv og søke enhetsleder/styrer i barnehagen om redusert kostpenger. 
Dokumentasjon fra faginstans kreves 
 
Endring i tekst 
Familier med barn som av ulike årsaker må ha mat eller drikke som fraviker det ordinære kosttilbudet i 
barnehagen må fremlegge dokumentasjon fra faginstans for tilrettelagt kosthold i barnehagen. 
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Paragrafendring i forhold til ny barnehagelov i punktene 

 5.1 - Opptaksmyndighet 
 5.3 - Opptakskriterier 
 5.5 - Overflyttingsopptak 
 5.7 - Suppleringsopptak 
 6.8 - Skyss 
 7.1 – Helse/barns sykdom 

 
Kommentar:  
Åpningstidene i barnehagen foreslås redusert i dette høringsutkastet. Bakgrunn for dette er at 
dokumentasjon viser at det er få barn som benytter seg av tilbudet i tidsrommet mellom 1630 – 1700. I 
praksis betyr dette at barnehagene må bemanne selv om det ikke er barn på avdelingen i dette 
tidsrommet. Dette er ressurser som kunne vært brukt mer aktivt inn i arbeidet med kvalitet når barn 
faktisk har behov for det i barnehagens kjernetid. Stortinget har vedtatt et minimumskrav til 
grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene 
har en bemanning som tilsvarer minimum en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks 
barn over tre år. Dersom åpningstiden reduseres med 30 minutter blir bemanningstettheten økt i 
kjernetiden midt på dagen da det er flest barn som benytter tilbudet.  
  
Det er gjort undersøkelser i barnehagene i Skaun der målet har vært å få oversikt over antall voksne på 
jobb i forhold til antall barn som benytter tilbudet i barnehagen.   
  
På en stor barnehage ser vi at det kan være ca 3 - 13 barn som benytter plassen i tidsrommet 1630 – 
1700.  Barnehagen er da bemannet opp med 8 ansatte. De store barnehagene kan ha inntil 150 barn. På 
en mindre barnehage kan det være 0 – 2 barn og 1 voksen i samme tidsrom. De små barnehagene kan 
ha inntil 50 barn.  
  
Videre er det funnet at:  

 På småbarn kan det være 10 – 13 barn på 3 voksne og til tider 10 – 11 barn på 2 voksne i 
kjernetiden  

 På storbarn kan det være 17 – 20 barn på 2 voksne og til tider 12 – 14 barn på 1 voksen i 
kjernetiden  

  
Noe av årsaken til dette skyldes lang åpningstid og at bemanningen må strekkes ut over et lenger 
tidsrom.  
  
Nye vedtekter vil bli gjeldende fra 01.01.2023 
  
 
Med hilsen 
Barnehageansvarlig 

 

 
Grete Anita Tronvoll 
barnehageansvarlig  
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