
 
 
Åpning og oppholdstid.  
 
Start av nytt barnehageår bør legges slik til at skolestarterne kan starte på SFO før skolestart, når 
skolestarterne går på ferie vil de aller fleste være innstilt på å være ferdig i barnehagen og det kan 
raskt virke som et steg tilbake for de at de må tilbake i barnehagen ukene før, samt at overgang 
mellom barnehage og skole vil være tryggere på denne måten. Barnet bør ha minst to uker på sfo 
tilhørende skolen de skal begynne på, og ikke en annen skole, for å bli kjent og trygges. 
Forslag er nytt barnehageår etter sommerferiens slutt.  
 
Planleggingsdager bør planlegges sammen med SFO og deres planleggingsdager for å få til en god 
løsning for foreldre som har barn begge plasser. 
 
Man bør se på om det virkelig er nødvendig å holde åpent i romjulen, og om det så bør være et 
antall barn som er «påmeldt» disse dagene for å holde åpent, og heller bruke ressursene av personal 
som går til Jul på sommeren.  
 
 
Det ble for en tid tilbake sendt ut en undersøkelse ang åpningstider i barnehagen hvor mange ytret 
behov for å utvide disse åpningstidene fra 0700-1630 til 0645-1645, dette på grunnlag av at Vevang 
barnehage er en utkant barnehage, og har mange foreldre som jobber langt unna, f.eks. I Molde og 
Kristiansund, og sliter med å rekke å levere/hente før/etter jobb. Det er også ledige plasser i 
barnehagen som kan tyde på at de velger andre barnehager nettop pga lang reisevei og åpningstider 
som ikke passer arbeidstider.  
 
 
Arealutnyttelse 
 
det bør komme konkret fram i vedtektene hva som er å beregne for leke og oppholdsareal. 
f.eks kjøkken, bad og garderobe er ikke lekeområde og skal heller derfor ikke taes med i 
beregningen.  
 
Fradrag. 
 
Søskenmoderasjon iform av prosent bør fastsettes her.  
 
 
Helse 
 
Bør komme inn et punkt ang kosthold og måltider for å sikre barnets helse og vekst.  
Hva som skal følges av kost i barnehagen, f.eks -Hopp.   
 
Godkjenning. 
 
Vedtektene bør ikke tre ikraft før nytt barnehageår, den 01.01.2020 er midt i barnehageåret og bør 
derfor ikke tre ikraft da. 
 
 
Mvh FAU og SU Vevang barnehage.


