
  
 

 

  

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I LUNNER 
Vedtatt i Lunner kommunestyre,  24.02.2023 
 

1. Eierforhold og forvaltning.  
Barnehagene eies og drives av Lunner kommune. Barnehagene drives i samsvar med  Lov om 

barnehager, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt av 

kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage. 

 

 2. Formål og innhold: 
Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens §1 

 

Barnehagen skal i samarbeide og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal 

ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagene skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap.  

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir 

retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

3. Barn og foreldres medvirkning  
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn i barnehagens daglige virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

 

Foreldresamarbeid:  

Det er barnehagen som har ansvar for å legge til rette for foreldresamarbeidet, gjennom å 

ivareta foreldrene sin rett til medvirkning og å danne grunnlag for god dialog. I den 

sammenheng er det viktig at barnehagen anerkjenner alle foreldre som en viktig ressurs og 

møter foreldre på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert. For å sikre 

samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av alle foresatte i den enkelte barnehage og skal fremme samarbeidet 

mellom hjem og barnehage. Ved avstemming i foreldrerådene gis en stemme for hvert barn, 

vanlig flertallsvedtak gjelder. Foreldrerådsleder i hver barnehage representerer barnehagen i 

kommunalt foreldrerådsledermøte ca. 3 ganger årlig. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager


  
 

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Hver 

barnehage har et samarbeidsutvalg bestående av: 

• 2 representanter valgt av foreldrene 

• 2 representanter valgt av personalet 

• 1 politisk valgt representant valgt av kommunen. 

De valgte bør ha personlige vararepresentanter. Ved stemmelikhet teller leders stemme 

dobbelt. I tillegg har kommunen som eier rett til å delta, men ikke med mer enn 2 

representanter. Eierrepresentanter har ikke stemmerett. 

 

4. Barnehageår: 
Barnehageåret varer f.o.m. 01. august det ene året t.o.m. 31.juli neste år. 

Barnehagene holder stengt: 
• lørdager, søndager- og helligdager, samt julaften og nyttårsaften. 

• 5 planleggingsdager. –Det gis beskjed om datoer for planleggingsdager ved barnehageårets 

begynnelse. 

• 3 siste hele uker i juli.  

• romjula og påskeuka. 

 

5. Oppsigelse av barnehageplass (hele eller deler av tilbudet): 
Gjensidig oppsigelsestid er 30 dager Det er full betaling i oppsigelsestiden på en måned. 

Oppsigelsen/endringen er gjeldende fra 01. i på følgende måned. Blir plassen sagt opp etter 1. 

april må den betales ut barnehageåret. 

Oppvekstadministrasjonen/ styrer kan si opp plassen ved: 
• Vesentlig fravær uten at det er søkt permisjon 

• Tildelt plass til utenbys søker som ikke flytter til Lunner 

 
 

6. Godkjenning 

Barnehagene i Lunner godkjennes av oppvekstadministrasjonen i Lunner kommune. Som 

grunnlag for godkjenning brukes Lov om barnehager og kunnskapsdepartementets veileder 

"Godkjenning av barnehager" 
 

I dag har barnehagene følgende godkjenning: 

 

 
Barnehage Godkjent Lek-og 

oppholdsareal, kvm 
Veiledende barn over 
3 år* 

Veiledende barn 
under 3 år* 

Eventyrskogen, Harestua 352 64 12 

Gamleskolen, Grua 209,6 24 12 

Harestua Arena 400 40 30  

Kalvsjø barnehage, Lunner  392 50 30 

Roa barnehage 185,1 36 9 

*Dette er kun veiledende, ved behov for flere barnehageplasser skal godkjent lek-og oppholdsareal utnyttes iht 

pkt 7 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/bro/2006/0003/ddd/pdfv/283866-godkjenning.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/bro/2006/0003/ddd/pdfv/283866-godkjenning.pdf


  
 

 

7. Lek- og oppholdsareal 

Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvm pr barn over 3 år og 5,33 kvm pr.barn 

under 3 år. . Norm for barns lekeareal ute er om lag 6 ganger lek-og oppholdsareal inne.  
 

8.Åpningstider/tilbud i kommunale barnehager 
I de kommunale barnehagene kan du søke 3-5 dager. Ved deltidsplass kan du søke på de 

dager du ønsker, men det er styrer som avgjør om ønsker kan innfris.  
 
 

Barnehage Dager/tilbud/uke Åpningstid 

Eventyrskogen 
barnehage, Harestua 

3-5 dager, uteavdeling 

3-5 dager, ordinært 
tilbud 

07.00-16.30 

Gamleskolen 
barnehage, Grua 

3-5 dager pr.uke 06.45-16.15 

Harestua Arena 
barnehage, Harestua 

3-5 dager pr.uke 07.00-16.30 

Kalvsjø barnehage, 
Lunner 

3-5 dager pr.uke 07.15-16.45 

07.00-16.30 (fra 
01.08.2023) 

Roa barnehage 3-5 dager pr.uke 07.15-16.45 

 

Den enkelte barnehage ved samarbeidsutvalget gis mulighet til å forskyve åpningstiden med 

en halv time 

pr. dag innenfor en åpningstid på 9.5 timer. 
 

9. Samordnet opptak 
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år. Alle godkjente barnehager i Lunner 

samarbeider om opptaket i henhold til Barnehageloven § 17.  Barnehageopptak kunngjøres på 

Lunner kommunes nettside, og på Lunner kommunes Facebook side i januar hvert år. 
 

Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene, kan barn med rett til plass bli tildelt 

plass i en annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått tildelt sitt 1. 

ønske, rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen. Når søker har fått tildelt en plass, er 

retten til plass oppfylt. Dette gjelder uavhengig av om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker 

kan beholde sin plass på ventelisten til sitt 1. ønske. Det er løpende opptak gjennom året 

dersom det er ledige plasser. 

 

Opptakskrets: 

Barn bosatt i Lunner kommune 
• I Harestua arena og Eventyrskogen prioriteres barn i  Harestua skolekrets. 

• I Gamleskolen prioriteres barn i Grua skolekrets. 

• I Roa og Kalvsjø prioriteres barn i Lunner barneskole skolekrets 

 

 

Dette innebærer at ved opptak vurderes barna først med bakgrunn i adresse, så med 

bakgrunn i opptakskriterier.  
 



  
 

 

10.Opptakskriterier for Lunner kommunes barnehager: 
1. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 18 

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Det skal 

foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Begrepet 

nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, 

språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse 

gir rett til fortrinn ved opptak. 

Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved 

opptak til barnehage.  

2. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 16 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har 

etter søknad rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober 

eller november det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i 

barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.  

 

Det er en forutsetning for å få plass at barnet er bosatt i Lunner kommune.  

 

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven § 16 prioriteres søkere etter følgende 

kriterier i denne rekkefølgen: 

* Barn med utsatt skolestart. 

* Barn med eller fra hjem med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske  

               problemer. (Prioritering vedr. dette punkt gis kun dersom opplysninger er dokumentert) 

* Barn som allerede har plass i barnehagen og som ønsker et annet eller utvidet tilbud i samme                  

barnehage 

* Barn som fyller 5 år i opptaksåret 

*   Søsken til barn som har plass i samme barnehage 

* Barn av flyktningeforeldre på introduksjonsprogram  

* Barn av foreldre ansatt i Lunner kommune definert som mangelpersonell 

*  Øvrige barn med rett til plass, tildeles etter alder innenfor aldersgruppene 3-5 år og 1-2 år, hvor 

eldste barn har høyest prioritet, og som ikke kommer inn under kriteriene over. 

 

Barn regnes som 3 år fra august det årete barnet fyller 3 år. 
 

Styrer i den enkelte barnehage foretar opptak etter fullmakt fra Kommunedirektøren. Klage på 

tildelt plass til hovedopptaket kan påklages Lunner kommunes klagenemnd, jfr. Forskrift om 

saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §6 

 

Det kan utover hovedopptaket gjøres løpende opptak knyttet til søknader som måtte 

komme inn gjennom året, men disse søknadene omfattes ikke av Lov om barnehager § 12 og 

de som får avslag i forbindelse med disse søknadene, kan således ikke påklage avslag. Disse 

barna vil bli ført opp på venteliste til barnehagene. 

 

Barn som får plass i en av de kommunale barnehagene i Lunner beholder plassen frem til 

31. juli det årete barnet fyller 6 år. 

 

Dersom du ønsker et annet barnehagetilbud til barnet ditt sendes søknad på vanlig måte. 

Søknaden behandles etter gjeldende opptaksregler. Dersom et av de prioriterte ønskene blir 

innfridd, mister man automatisk tidligere tildelte plass. 
   
 

https://lovdata.no/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-12
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1477?q=forskrift%20om%20saksbehandling%20barnehageopptak
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1477?q=forskrift%20om%20saksbehandling%20barnehageopptak


  
 

 

Dersom det ved hovedopptaket og /eller fortløpende i barnehageåret ikke er nok søkere til de 

plassene som er satt av til barn over/under 3 år, kan styrer veksle inn plasser slik at 

barnehagen blir fylt opp. Ett barn under tre år teller da som to plasser barn over 3 år, og 

motsatt. Opptak av barn skjer innenfor aldersgruppene 1-2 år og 3-6 år  

 

De kommunale barnehagene skal legge til rette for at inntil 30-40% av barna kan være 

minoritetsspråklige. Dersom barnehagen da ikke blir fylt opp skal andel minoritetsspråklige 

heller øke enn å la plasser stå tomme.  Styrer foretar opptak med bakgrunn i prioriteringsliste.  

 

Der avdelinger blir stående med en til to ledige plasser skal det være anledning til å tilby plass 

til barn som etter alder ikke har rett til plass. Heller enn at plassene ikke fylles opp. 
 

11. Flytting fra Lunner kommune 
Ved flytting fra Lunner kommune må plassen sies opp. Barnehageplassen kan beholdes i 

inntil 2 måneder etter flytting 
 

12. Betaling.  
Betaling skjer pr. 20 i hver måned etter de satser som til enhver tid er fastsatt av 

kommunestyret. Det påløper et purregebyr på ubetalt barnehageregning. Gebyrets størrelse er 

til enhver tid ut fra gjeldende sats. 

Det påløper også gebyr ved på henting av barn etter stengetid. Dette gebyret er fastsettes av 

kommunestyret ved budsjettbehandling i desember hvert år 

 

A. Antall kontingentkrav pr. år: 
Det betales kontingent for 11 mnd. pr. barnehageår (ikke for perioden 01.07 t.o.m.– 31.07). 

Innbetalt forskudd refunderes ikke selv om barnet tas ut av barnehagen. Oppstart i august 

skjer gradvis, og det betales fra den datoen barnet begynner tilvenning. Oppstart i september 

og utover faktureres fra den første dagen i måneden. 

B. Fritak av kontingent på grunn av sykdom: 
Dersom tildelt plass ikke kan benyttes grunnet sammenhengende sykdom på 1 mnd. eller mer, 

kan en ved fremvisning av legeattest fritas for betaling. 

C Permisjon.  

Det er et krav at barnehageplassen benyttes. Ved fravær utover en måned må det søkes 

permisjon. Foreldrebetaling må dekkes i sin helhet i permisjonstiden. Permisjoner ut over 2 

måneder innvilges ikke.  

C. Tap av barnehageplass: 
Dersom foreldrebetaling ikke er foretatt ved forfall av 1.gangs purring, tapes 

barnehageplassen. 

D. Søskenmoderasjon: 
30 % moderasjon for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn som bor fast sammen. 3.barn 

vil få gratis barnehageplass fra 01.08.2023. Dette med bakgrunn i endringer nasjonalt. Barn 

ansees for å være bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. 

Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Ste-søsken har ikke rett til søskenmoderasjon. 

Moderasjonen gjelder innen, og mellom kommunale og private barnehager. 

Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet. 

E.Kostpenger: 
Det gis ikke moderasjon på kostpenger, med unntak av de som har redusert foreldrebetaling i 

hhv Eventyrskogen og Harestua Arena. Det er fordi de barnehagene har høyere sats enn de 

andre barnehagene grunnet egen kokk. Kostpenger dekker drikke til frokost og lunsj, lunsj og 



  
 

 

grønnsaker/frukt på ettermiddagen. På turdager kan barnehagen etter avtale be om medbrakt 

lunsj mot at dette kompenserer for et annet måltid. 

  

 

12. REDUSERT FORELDREBETALING 
Kommunen følger makspris og inntektsgrensen for gratis kjernetid som vedtas i 

statsbudsjettet.  

 

Ordningene er søknadsbasert. Søknad gjøres gjennom foreldreportalen visma min barnehage 

 

13. Helsetilsyn: 
Helsemyndighetene i kommunen ved kommuneoverlegen har tilsyn med helse- og hygieniske 

forhold i barnehagene 
 

14. Forsikring: 
Kommunen tegner kollektiv ulykkesforsikring for barn med barnehageplass. 
 

15. Internkontroll: 
Lunner kommunes barnehager har internkontrollrutiner basert på kommunens generelle 

bestemmelser om dette. 
 

16. Taushetsplikt: 
Etter lov har både personalet i barnehagene og medlemmene av samarbeidsutvalget 

taushetsplikt om 

alle forhold de i sin funksjon blir kjent med omkring enkeltpersoner. 
 

17. Politiattest: 
Alle ansatte må levere politiattest før de kan tiltre stillingen. Jfr. Barnehagelovens § 19 og 

Forskrift 

om politiattest. 
 

18. Bruk av Visma Min barnehage 

Lunner kommunes barnehager bruker det digitale verktøyet Visma min barnehage som 

verktøy for blant annet informasjon til foreldre, fraværsregistrering m.m. Når foreldre takker 

ja til barnehagetilbud hos oss, takker de også ja til at de godkjenner initial registrering av barn 

i Visma min barnehage 
 

19. Endring av vedtekter 
Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens 

handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk 


