
 

Innspill til høringssvar, Vedtekter for kommunale Barnehager i Hustadvika kommune. 

 

Åpningstid – og oppholdstid 

Planleggingsdagene i barnehage og SFO bør samkjøres 

Feriestengning barnehage og SFO må samkjøres, likt antall- og samme uker!  

Skolestartere må ikke være nødt til å komme tilbake til barnehagen, to siste ukene før 
skolestart. Da må de kunne starte på SFO ved den skolen de tilhører. Dette med tanke på 
barnets psykiske helse, noe som vi må ha fokus på! Barna som skal starte på skole, er ofte lite 
motivert til en ny periode i barnehage før skolestart. Det er også viktig at de får bruke den tiden 
til å kunne ta tilvenning på SFO før skoleåret starter. Dette for å gi barna en god start og en 
smidig overgang. 

 

Arealutnyttelse 

Kjøkken og bad skal ikke regnes med som lekeareal i følge mattilsynet. Det skal være «rein 
sone»  

 

Bemanningsnorm 

Øke grunnbemanningen, slik at bemanningsnormen er dekt igjennom hele åpningstiden. Det vil 
føre til mindre fysisk/psykisk arbeidsbelastning og stress, samtidig som det vil bidra til 
redusert sykefravær og bedre kvalitet på tjenestene vi skal yte.’ 

 

Barnehagetilbud 

Flott at dere tilbyr bare 60, 80 eller 100 prosent plass i bhg.  At barn er i bhg bare 50 eller 
mindre, er ikke bra for barnets psykiske helse. Det blir lenge mellom hver gang barnet er i bhg, 
og det kan for enkelte barn ta veldig lang tid med tilvenning og at barnet blir trygt. 

 

Opptak 

Foreslår to opptak i året. 

Med tanke på at alle har krav om barnehageplass, hvordan tenker dere at tildeling av plasser 
skal gjennomføres? Dersom barnet ikke får tilbud om plass, der foreldrene har søkt, burde det 
stått noe om at Barnehagen der barnet får tilbud, skal ha nærhet / naturlig geografisk 
plassering enten til bostedsadresse/ foreldrenes arbeidssted? Det vil være uheldig dersom for 



eksempel. Barn bosatt i Malmefjorden, får tilbud på Jendem, og foreldre kanskje jobber i 
retning Kristiansund. Tilbud om barnehageplass må være slik at det er gjennomførbart for for 
foreldre med bringe/hentesituasjon sett opp i mot åpningstiden.  

 

Opptaksperiode og oppsigelse 

Hva menes med dersom plassen benyttes etter 1. juni må det betales ut barnehageåret? Det står 
skrevet at oppsigelsestid er 1 mnd, og siste frist er 1.april. Hvorfor står da denne setningen? 
Oppsigelsestid i barnehage og skole bør være lik. 

 

Mislighold 

Kan fjerne øyeblikkelig virkning. Det står jo at mer enn 2 mnd betalingsrestanse fører til tap av 
barnehageplassen. Det skal sendes ut varsel om tap av barnehageplass minimum en uke før 
tiltaket gjennomføres.  Viktig å få inn at begge foresatte får informasjon, dersom det foreligger 
betalingsrestanse!  

 

Fradrag 

Angående fritak/reduksjon i foreldrebetaling, er dette noe som også gjelder i SFO og burde 
vært med i vedtektene der? 

Her må det komme mer utfyllende informasjon angående søskenmoderasjon, hvor mye for 
hvert enkelt barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 


