RØMSKOG BARNEHAGE

ORIENTERING
TIL
FORELDRENE

ORIENTERING TIL FORELDRE SOM SØKER OPPTAK
AV BARN I RØMSKOG BARNEHAGE
Orienteringen er gitt i henhold til vedtekter som er vedtatt i Rømskog kommunestyre, sist
endret 11.02.2016 (Sak 9/16)
Eierforhold:
Rømskog barnehage eies og drives av Rømskog kommune. Den er administrativt knyttet til
oppvekstetaten. Politisk er barnehagen knyttet til utvalg for oppvekst og omsorg.
Barnehagen har et samarbeidsutvalg hvor foreldrene, personalet og kommunen er
representert.
Formål:
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. 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 uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna 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.
Barnehagen skal møte barna 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.
Taushetsplikt:
Alle som arbeider i barnehagen har taushetsplikt om forhold ved barnehagen, herunder barna,
pårørende og deres familier.
Opptak:
Søknad om opptak av barn sendes Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog eller
som scannet dokument til postmottak@romskog.kommune.no
Det er anledning til å søke følgende plasstyper:
- 60% - 3 dager
- 80% - 4 dager
- 100% - 5 dager

Rådmannen er opptaksmyndighet. (Opptak i barnehagen er delegert til
oppvekstleder/barnehagestyrer).
Hovedopptak skjer i april på grunnlag av utfylt søknadsskjema. De som allerede har plass i
barnehagen får automatisk plass og trenger ikke søke. Ved behov for endringer i dager/tider
gjøres dette på eget skjema. Endringer skal begrunnes. Endring kan ellers søkes når som helst
i året og blir imøtekommet – dersom det er plass.
Det er anledning til å klage på opptaket. Utvalg for oppvekst og omsorg er klageinstans.

Opptakskriterier:
1. Det skal tas hensyn til barnegruppas sammensetning ved fordeling av barnehageplasser
innen de ulike kriteriene.
2. Følgende barn gis prioritet:
Barn med nedsatt funksjonsevne, dokumentert med sakkyndig vurdering
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd
Barn som av sosiale årsaker bør være i barnehage.
Barn der begge foreldrene er i fullt arbeid eller under utdanning.
Barn som har enslig forsørger.
Barn som skal begynne på skolen neste år.
De to første strekpunktene har prioritet foran de andre
3. Under ellers like forutsetninger prioriteres eldre barn framfor yngre barn.
4. Det er barn i Rømskog som hører til opptakskretsen.
5. En forbeholder seg retten til å fravike disse reglene, dersom spesielle forhold gjør det
nødvendig.
Oppsigelse:
Oppsigelsesfristen er 1 mnd. regnet fra den 1. i hver måned.
Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med en måneds varsel, regnet fra den 1. i måneden. I
perioden 1. juni – 1. august er oppsigelsestiden 2 måneder. Oppsigelsestiden gjelder også for
dem som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke vil benytte seg av plassen
Oppsigelse skjer skriftlig til oppvekstleder/barnehagestyrer.
Åpningstid og ferie:
1. Normal åpningstid er mellom kl. 06.45 og kl. 17.15 hverdager mandag til fredag.
2. Jule- og nyttårsaften er barnehagen stengt. Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.
12.00
3. Barnehagen har stengt 2 uker i sommerhalvåret, de samme to ukene som SFO har stengt.
Et hvert barn skal ha fri fra barnehagen minimum 4 uker pr. år, hvorav 3 uker innen
skolens sommerferie, og 14 dager i sammenheng. Disse 4 ukene er i tillegg til
barnehagens planleggingsdager.
4. Barnehagen har 5 planleggingsdager, og barnehagen er da stengt. Det skal tilstrebes å ha
felles planleggingsdager med barneskolen.
3 planleggingsdager og sommerlukning gjøres kjent ved begynnelsen av det nye
barnehageåret.
Helsetilsyn:
1. Det er en forutsetning at barnet går til kontroll på helsestasjon til de fastsatte kontroller.
2. Barn som er syke og ikke kan følge barnehagens rutiner, må holdes hjemme og melding
gis straks til barnehagen.
3. Barnehagen har anledning til å sende hjem syke barn. Ved ulykker og sykdom avgjør
styrer om lege skal kontaktes.

Måltider:
Barna skal ha med seg mat til måltider etter nærmere avtale med barnehagen.
Betaling for opphold:
Betaling i barnehagen skjer etter satser fastsatt av kommunestyret.
For barnehageåret 2017/2018 gjelder følgende betalingssatser:
Heldagsbarnehage:
For 3 ukedager
For 4 ukedager
For 5 ukedager

kr. 1640,kr. 2185,kr. 2730,-

Foreldrebetaling for en heltids barnehageplass skal ikke overstige 6 pst av foreldrenes
samlede kapital- og personinntekt. 4 og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som kommer
fra husholdninger med svak økonomi, har rett til 20 timer fritak for foreldrebetalingen per
uke. Dette må det søkes om.Mer informasjon og søknadsskjema på
www.romskog.kommune.no
Mat:

kr. 273,- per mnd i hel plass. Inkluderer ett måltid samt melk til
alle måltider og frukt. For deltidsplasser blir det beregnet
forholdsvis.

I tillegg gjelder følgende regler:
Betaling i barnehagen skjer etter satser fastsatt av kommunestyret. Betalingen fastsettes i
samsvar med antall ukedager barnet er i barnehagen. Betalingen forfaller den 15. i hver
måned.
Det gis en måneds betalingsfri i året.
Ved fravær over 14 dager i forbindelse med sykdom bekreftet med legeattest, gis
betalingsfritak.
Unnlatelse med å betale oppholdsbetaling kan medføre oppsigelse av plassen.
Barn nr. 1 (det dyreste barnet) betaler full pris. Barn nr. to gis 30 % søskenmoderasjon. Barn
nr. tre og flere gis 50 %.
Det gis friplass til familier med svak økonomi (vurderes ut fra vanlige sosialhjelpskriterier av
NAV)

