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1. Priser og fakturering. 
Sandnes kommune innførte fra 1. januar 2005 maksimalpris i kommunale barnehager (bystyret 
22.06.04). Nå er årsprisen kr. 33.000 for hel plass. 
 
Barnehagene har søskenmoderasjon på 30% for barn nummer to og 50% for barn nummer 3 
eller flere. 
 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/ 

Oppholdstid 5 dager 4 dager 3 dager  Delt plass 

Terminbeløp 3000 2.640 2.130 1.800 

Kostpenger 360 288 216 175 

 
Barnehagene fakturerer minimum kr. 360 per måned i kost for hel plass.  
Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer per barnehageår. Juli er betalingsfri. Det 
faktureres månedlig etterskudd. Ved tildeling av barnehageplass i løpet av året vil fakturering 
løpe fra første oppholdsdag i barnehagen. Ved for sen henting vil det først gis en skriftlig advarsel av 
styrer. Foreldrene vil deretter bli fakturert for en timepris pr. påbegynte time 
tilsvarende barnehagens kostnader. Dersom barnet etter gjentatt purringer og skriftlig varsel 
ikke henter barnet innen åpningstiden, kan dette føre til at plassen blir oppsagt. 
 
For barn som har mindre enn hel plass er det mulig å kjøpe tilfeldige dagplasser i tillegg. Det 
er styrer i barnehagen som avgjør om barnehagen har kapasitet den dagen/de dagene som 
ønskes. Avtale om kjøp av dagplasser kan ikke gjøres for et lengre tidsrom lang tid i forkant. Pris for 

kjøp av en dag er kr 250,-, og det selges kun hele dager. 

 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/


 

2.Søskenmoderasjon 

Sandnes kommune yter søskenmoderasjon i tråd med forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager. Dette innebærer for tiden 30% søskenmoderasjon for barn nr. to og 50% for barn nr. 3 

og flere. Yngste barn er alltid definert som barn nr. 1. Moderasjonen gjelder for søsken i alle 

barnehager (kommunale og private). Foreldre/foresatte må selv fremme søknad om 

søskenmoderasjon. 

 
Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den 
adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken, 
halvsøsken og fosterbarn. (Forskriften gir nærmere definisjon av søsken) 

 
3.Redusert betaling 
Regjeringen innførte fra 1.5.2015 en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale 
mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Barn fra familier med inntekt 
under 550 000 kroner (gjeldende fra. 01.01.2023) har dermed rett på redusert betaling. Foreldre som 
har rett på redusert sats etter de nasjonale reglene, må søke om dette så fort som mulig. Det er 
kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon. Støtteordningen 
gjelder for barn både i kommunal og privat barnehage. Skjema for å søke redusert betaling finner du 
på kommunens hjemmeside. 
 

4. Gratis kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer 
Fra 1. august 2019 har alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i 
husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 
Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 598 
825 kroner. 
 
Støtteordningen gjelder for barn både i kommunal og privat barnehage. 
Skjema for å søke om gratis kjernetid finner du på kommunens hjemmeside. 

5. Kontantstøtte 
Kontantstøtte kan kombineres med plass i barnehage. Se NAV's hjemmeside. 

 
6. Oppsigelse  
Oppsigelse av en barnehageplass skal gjøres via oppvekstportalen. 

Oppsigelsesfristen er satt til 2 måneder beregnet fra den 1. i påfølgende måned. Dersom 
plassen blir sagt opp fordi barnet har fått plass i forhold til sitt førstevalg hos annen 
barnehageeier, reduseres oppsigelsestiden med 1 måned. 
 
Barn som skal begynne på skolen har barnehageplass fram til 31.07 det året de skal begynne 
på skolen. Plassen trenger ikke sies opp. Dersom barnet likevel trenger barnehageplass frem 
til skolestart, kan foreldrene be om en utvidelse av barnehageåret for en eller to uker i august. Frist 
for å fremsette dette ønsket er 1. mai. 
 
Oppsigelsestiden gjøres gjeldende når tilbud om barnehageplass er akseptert. 
Gjentatte tilfeller av for sen henting eller manglende foreldrebetaling, kan føre til at barnet mister 
plassen. 
 

 



 
 
 
7. Permisjon 
Det gis mulighet til å søke et års permisjon fra barnehagen.  
Permisjonen må i størst mulig grad tilpasses barnehageåret. Etter endt permisjon er ikke barnet 
garantert plass i den samme barnehagen som det fikk permisjon fra, men er sikret en barnehageplass 
i Sandnes kommune. 
 
Søknad om mindre enn et års permisjon innvilges bare i den grad det gjelder ut 
barnehageåret. 
 
Kriterier for å få innvilget permisjon: Som hovedregel må barnet ha begynt i barnehagen før det kan 
søkes permisjon. Dersom det søkes permisjon før barnet har hatt barnehageplass 5 måneder, 
faktureres barnehageplassen etter samme regler som gjelder for oppsigelse, dvs. 2 måneder etter 
mottatt permisjonssøknad. 
 

8. Ferie 
Barnehagene har åpent 11 måneder og 2 uker. De 2 midterste ukene i juli måned holdes stengt. I 

skole og barnehageruta defineres hvilke uker som vil være stengt. 

 
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes barnehagene stengt. 
 

• Barna må ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret. 

• 3 uker må tas sammenhengende i juli måned 

• Planleggingsdagene kan regnes som ferie 

• Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 

• feriedagene opp til 5 uker, får dispensasjon for disse 4 dagene. 

• Barnehagene må ha beskjed innen 1. mai når det gjelder sommerferie 

9. Sykdom 
Rådmannen kan etter søknad frafalle krav om betaling for barnehageplass ved lengre 
sykdomsfravær. Forutsetningen er at sykdomsfraværet har mer enn 3 ukers varighet og at 
sykdomsfraværet har medført store ekstrautgifter for de foresatte.  
Ved søknad må utgiftene være dokumenterte. 

 
10. Flytting 
Foreldre plikter å melde adresseendring til Sandnes kommune, opptakskontoret. Ved flytting 
ut av kommunen mister barnet retten til barnehageplass i Sandnes kommune sine 
barnehager. Pkt. 4 om Oppsigelse gjøres gjeldende. 

11. Manglende innbetaling av oppholdsbetaling 
Manglende innbetaling av foreldrebetaling utover to terminer kan føre til oppsigelse av plassen 


