
Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune 

§ 1. Eierforhold 

Barnehagene eies og drives av Sandnes kommune. 

§ 2. Formål 

Barnehagene skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og drives i samsvar med lov om 

barnehager, Barne- og familiedepartementets forskrifter og vedtekter, nasjonal rammeplan, 

kommunale vedtekter og den enkelte barnehages årsplan. 

Barnehagevirksomheten skal være en kvalitativ god og fleksibel tjeneste som tar sikte på å 

imøtekomme de behov innbyggerne i Sandnes har på dette området. 

Barnehagen skal i nær forståelse med barnets hjem bistå barna i deres danningsprosess og på 

den måten skape et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse i et demokratisk 

samfunn. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, kulturelle 

og etniske bakgrunn. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med 

kristne grunnverdier. 

§ 3. Forvaltningsansvar 

Utvalg for kultur og oppvekst er styringsorgan for de kommunale barnehager i Sandnes i 

medhold av kommunelovens § 10 nr 1 og 2, og er herunder ansvarlig for samordnet 

planlegging, utvikling og drift av barnehagetilbudet, jfr reglement for fastsettelse av 

arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for kultur og oppvekst. 

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsorgan 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr barnehagelovens § 4. 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe 

deltar med to representanter hver. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til 

samarbeidsutvalget, de ansattes personalmøte velger sine representanter. Representantene 

velges for ett år av gangen. 

Sandnes kommune deltar i samarbeidsutvalget med en representant som utpekes av 

Bydelsutvalget for valgperioden. 

§ 5. Opptaksmyndighet/opptakskriterier 

Opptak av barn foretas av opptaksansvarlig i samarbeid med barnehagens styrer etter 

gjeldende regler og prioriteringer. 

Plassen tildeles barn frem til skolepliktig alder, eller til foreldrene selv sier opp plassen. 



Oppsigelsesfristen er satt til 2 måneder beregnet fra den første i påfølgende måned. 

Dersom plassen blir sagt opp fordi barnet har fått plass i forhold til sitt førstevalg hos annen 

barnehageeier, settes oppsigelsesfristen til 1 måned. 

Søknad om opptak skjer elektronisk hele året. 

§ 6. Foreldrebetaling 

Foreldrebetaling fastsettes etter forskrift om foreldrebetaling i barnehage, og vedtas av 

bystyret. (Se vedlegg; Regler for foreldrebetaling i barnehage). 

§ 7. Leke- og oppholdsareal pr barn 

Netto leke- og oppholdsareal pr barn er 4 m2 og 5,3 m2 for h.h.v. barn over 3 år og under 3 

år, vedtatt av Bystyret juni 2016 

Arealnormen for funksjonshemmede barn bør være lik normen for barn under 3 år. 

For barnehager som i hovedsak oppholder seg utenfor barnehagens arealer inne/ute, kan 

arealnormen etter en skjønnsmessig vurdering i samarbeid med kommunalsjefen, settes noe 

lavere. 

§ 8. Åpningstid 

    Barnehagene har åpent 45 timer pr uke. En barnehage kan etter søknad til rådmannen 

utvide den totale åpningstiden for en barnehage med en halv time per dag. Begrensinger settes 

da ved at det enkelte barns daglige oppholdstid settes til maksimum 9 timer. 

Barnehagene har åpent 11 måneder og 2 uker med unntak av 5 planleggingsdager for 

personalet da barnehagen holdes stengt. Nærmere informasjon om planleggingsdagene blir 

gitt foreldre fra den enkelte barnehage så snart vedtaket er fattet. 

Barnehagene holder stengt de to midterste ukene i juli. Julaften, nyttårsaften og onsdag før 

skjærtorsdag holdes barnehagene stengt. 

Barnet må tas ut for ferie etter gjeldende regler. (Se vedlegg «regler og betalingssatser»). 

§ 9. Helsekontroll 

Før barnet begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom 

barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen kan en slik erklæring gis av 

barnets foresatte. 

Foreldre/foresatte til barn i barnehagen plikter å holde styrer orientert om barnets helsetilstand 

og endringer i denne, særlig om sykdommer som kan representere smittefare og/eller som 

tilsier at det må tas særlige hensyn til barnet. 

Foreldre/foresatte plikter å rette seg etter de pålegg som gis fra styrer og helsemyndigheter for 

å ivareta de helsemessige forhold i barnehagen. 



§ 10. Internkontroll 

Barnehagen skal drives i samsvar med de krav til helse-, miljø- og sikkerhet som Sandnes 

kommune til enhver tid fastsetter, og det lovverk som finnes. Oppdatert dokumentasjon over 

internkontrollsystemet skal være tilgjengelig i barnehagen. 

§11. Forsikring 

Barna er forsikret mens de er på vei til og fra barnehagen og den tid de er oppholder seg der 

på de vilkår som er fastsatt i Sandnes kommunes forsikringsavtale. 

Vedtektene har to tillegg: 

”Regler og betalingssatser for foreldrebetaling i barnehage” følger vedtektene som eget 

vedlegg 

”Regler for opptak av barn i kommunale barnehager i Sandnes kommune” følger vedtektene 

som eget vedlegg 

 
 


