Tjenestebeskrivelse for barnehager
Felt/overskrifter
Navn på tjenesten

Beskrivelse
Barnehager

FORMÅL MED TJENESTEN

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta
barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling.

Hvem kan få tjenesten

Barnehageloven § 1.
Foresatte til barn under opplæringspliktig alder kan søke om
barnehageplass.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det
søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i
barnehage fra august, dersom det søkes innen fristen for
hovedopptaket.
Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.

TJENESTENS INNHOLD

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om
etter lov om barneverntjenester prioriteres ved opptak.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet .
Hver barnehage utarbeider en årsplan som beskriver det
pedagogiske innholdet i tilbudet.

HVA KAN DU FORVENTE AV
OSS

HVA VI FORVENTER AV DEG

Kommunestyret vedtar vedtekter for kommunale barnehager.
Private barnehager har egne vedtekter.
 Barn opplever trygghet og omsorg i et aktivt læringsmiljø
 Barn med spesielle behov får et tilpasset tilbud
 Barn medvirker i utformingen av den daglige virksomheten
 Foreldresamtaler tilbys minst to ganger i året
 Styrer har pedagogisk utdanning
 Hver avdeling har en pedagogisk leder og et kvalifisert
personale
 Barnehagen har beredskapsplaner for ulykker, sorg og
kriser
 Personalet gir informasjon, råd og veiledning
 Kommunen tilbyr differensierte plasser
 Personalet har taushetsplikt
 Personalet har opplysningsplikt til sosial- og
barneverntjenesten
 Barnehagebarn er forsikret
 Foresatte samarbeider med personalet til barnets beste.
 Foresatte leser og følger opp informasjon, som vedtekter,
årsplan og rutiner.
 Foresatte medvirker gjennom foreldreråd og
samarbeidsutvalg.
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Betaling

Behandlingstid
Klageadgang
(Saksgang)

Ansvarlig for tjenesten

Tjenestesteder

Tilgjengelighet og kontortid

Samarbeidspartnere

Søknadsfrist

Lovverk/hjemmel/vedtak

Aktuelt skjema
ANDRE AKTUELLE
TJENESTEBESKRIVELSER

Beskrivelse
Barnehagen følger Stortingets fastsettelse av maksimalpris.
Foreldrebetalingen fordeles over 11 måneder. Betalingen skjer
etterskuddsvis, med betalingsfrist innen den 15. i hver måned.
Det gis søskenmoderasjon for plass i både privat og kommunal
barnehage.
Det kan søkes om moderasjon for foreldre med lav betalingsevne.
4. og 5. åringer i husholdninger med lav inntekt kan søke om 20
timers gratis oppholdstid pr. uke.
Alle henvendelser besvares snarest og innen 3 uker.
Ved hovedopptaket kan søker klage over avslag på
barnehagehageplass, dersom verken første eller andre ønske
oppfylles.
Klagen rettes til barnehagesjefen.
Styrer / eier i den enkelte barnehage.
Kommunens barnehagemyndighet er delegert til barnehagesjef,
som fører tilsyn og godkjenner både kommunale og private
barnehager.
Barnehagesjef er administrativt overordnet kommunale
barnehager.
11 kommunale barnehager
8 private barnehager, hvorav 1 åpen barnehage
8 familiebarnehager
Åpningstid i kommunale barnehager er fra kl 06.45 til kl 16.30.
Barnehagene er stengt mandag, tirsdag og onsdag før påske, de tre
siste ukene i juli, julaften og de to påfølgende hverdagene i
romjulen.
Private barnehager kan ha andre åpningstider og ferieordninger.
Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i løpet av året.
Barnehageåret er fra og med 1.august og til og med 31.juli.
Grunnskolen
Familiehuset
Barneverntjenesten
Helsestasjonen
PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)
Utdanningsinstitusjoner
Lokalsamfunnet
Frist for å søke barnehageplass ved hovedopptaket er
1.mars, og avsluttes 1.juni.
Ved ledige plasser ellers i året, foretas det et løpende opptak.
Søknadsfrist for fremskutt eller utsatt skolestart er 15.januar.
Barnehagene drives i samsvar med Lov av 17.juni 2005, nr 64 om
barnehager med forskrifter og de til enhver tid gjeldende
kommunale vedtak for den enkelte barnehage.
Elektronisk søknadsskjema for barnehageplass finnes på
www.horten.kommune.no
PPT og tjenester innen barn- og familie
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