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Deres referanse:  Vår referanse:  Saksbehandler:  Dato:  
  2022/1042-4-  Elisabeth Fiksdal  01.11.2022  

 

 
 
 
Høring - endringer av vedtekter for barnehage - høringsfrist 10.11.22 

Oppvekst- og kulturutvalget vedtok 01.11.22 å sende forslag om endring av vedtekter for 
Longyearbyens barnehager på høring. Høringsfristen er 10.11.22. Fristen er satt for å rekke politisk 
behandling slik at vedtektene kan tre i kraft 01.01.2023. 
 
Forslaget sendes direkte til enhetsleder for Longyearbyen barnehager Trine Berntsen, som bes 
videreformidle høringsforslaget til ansatte og foreldre tilknyttet barnehagene. Videresend gjerne til 
andre som kan være aktuelle mottakere.  
 
Fra sakspapirene hitsettes; 
«Gjeldende vedtekter for Longyearbyens barnehager ble vedtatt i oppvekst- og kulturutvalget (OKU) 
20. april 2021, jf. sak 12/21.  
 
Siden forrige revidering er Forskrift om barnehagevirksomhet i Longyearbyen gjort gjeldende, og 
vedtektene er forsøkt tilpasset denne. Betydningen av forskriften og overgangsordninger er behandlet 
i Lokalstyret 13. september 2022, jf. sak PS 74/22.  
 
OKU kan vedta endringer i vedtektene, jf Longyearbyen lokalstyres delegasjonsreglement. Forslag til 
endringer som er av betydning for foreldres/foresattes forhold til barnehagene, skal forelegges 
barnehagenes samarbeidsutvalg før beslutning fattes. I forslag til nye vedtekter for Longyearbyens 
barnehager er det endringer i blant annet påmeldingsfrist til barnehage i ferie. Forslaget bør derfor på 
høring før OKU kan vedta nye vedtekter.» 
 
Spørsmål til saken kan rettes til Enhetsleder for barn og unge, Anne Jahre på epost: 
anne.jahre@lokalstyre.no.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
 
 
 

Elisabeth Fiksdal  
juridisk rådgiver  
 
Dokumentet er ekspedert elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
Interne kopimottakere: 
Anne  Jahre sektorsjef oppvekst og kultur 
Trine  Berntsen enhetsleder Longyearbyen barnehager 

 
 
Vedlegg 
1 Saksprotokoll Høring - endringer av vedtekter for barnehage 
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2 Vedtekter for Longyearbyens barnehager - endringsforslag 
3 Vedtekter+for+Longyearbyen+lokalstyres+barnehager+2021 (4) 

 



 

Vår referanse:  Saksbehandler:  Dato:  
2022/1042-2-  Elisabeth Fiksdal  24.10.2022  

 

 
 
 

Høring - endringer av vedtekter for barnehage 
Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 
Oppvekst- og kulturutvalget 22/22 01.11.2022 

 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

Oppvekst- og kulturutvalget legger forslag til nye vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehage ut 
på høring.  
 
Høringsfristen er 10. november 2022. 

 
Behandling i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2022 
 
 
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2022 
 
Oppvekst- og kulturutvalget legger forslag til nye vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehage ut 
på høring.  
Høringsfristen er 10. november 2022. 
 
 

Saksopplysninger: 

Gjeldende vedtekter for Longyearbyens barnehager ble vedtatt i oppvekst- og kulturutvalget (OKU) 20. 
april 2021, jf. sak 12/21.  
 
Siden forrige revidering er Forskrift om barnehagevirksomhet i Longyearbyen gjort gjeldende, og 
vedtektene er forsøkt tilpasset denne. Betydningen av forskriften og overgangsordninger er behandlet 
i Lokalstyret 13. september 2022, jf. sak PS 74/22.  
 
OKU kan vedta endringer i vedtektene, jf Longyearbyen lokalstyres delegasjonsreglement. Forslag til 
endringer som er av betydning for foreldres/foresattes forhold til barnehagene, skal forelegges 
barnehagenes samarbeidsutvalg før beslutning fattes. I forslag til nye vedtekter for Longyearbyens 
barnehager er det endringer i blant annet påmeldingsfrist til barnehage i ferie. Forslaget bør derfor på 
høring før OKU kan vedta nye vedtekter.  
 
OKU skal ta stilling til om OKU vil legge ut forslaget til nye vedtekter ut på høring slik de er foreslått, 
eller om OKU ønsker å endre forslaget før vedtektene legges ut på høring. Endringer kan foreslås i 
møtet, slik at administrasjonssjefen får innarbeidet dette i forslag til nye vedtekter, før disse legges ut 
på høring. 
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Vurdering: 

Det er ingen endringer i punkt 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14 og 15 
 
Punkt 1 og 2 
Punkt 1 og 2 er endret for å tilpasse vedtektene til at den nye forskriften er gjort gjeldende. 
 
Punkt 5 
Punkt 5 er endret ved at henvisningen til § 45 er fjernet; den er ikke relevant for Svalbard. 
 
Punkt 7 
Punkt 7 er endret flere steder. 
7.1: ingen endring 
7.2: endre til Longyearbyens barnehager 
7.3: ingen endring 
7.4: endre til Longyearbyens barnehager 
7.4.1: Prioritet for barn med nedsatt funksjonsevne foreslås fjernet, i henhold til den nye forskriften 
Teksten endres til:  
«Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester (må dokumenteres med kopi av 
vedtak etter Lov om barnevernstjenester)» 
 
Resten av prioriteringene er uendret. 
 
Punkt 10 
Punkt 10.1 og 10.2 er uendret i innhold, men det er foretatt små endringer i språket. 
Punkt 10.3 endres slik at det er likt med tilsvarende punkt i vedtekter for SFO; 
«Ved skyldig betaling ut over 1 måned kan Longyearbyen lokalstyre si opp plassen med 14 dagers 
varsel. Familier med restanse i oppholdsbetalingen kan ikke påregne gjeninntak eller opptak av andre 
barn i familien. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrenter fra forfallsdato i tillegg til purregebyr. 
Foresatte med omsorg for barnet er økonomisk ansvarlig for foreldrebetalingen, selv om faktura 
sendes i den enes navn.» 
 
Punkt 12 
Punkt 12 endres fra 
«Barnehagens fellesaktiviteter og årsplan tar utgangspunkt i rammeplan og i de mulighetene som 
ligger i bemannings- og arealnormer. Barn som er tildelt barnehageplass og som ikke har 
ekstraressurser etter enkeltvedtak, må derfor kunne følge barnehagens aktivitetstilbud.» 
Til: 
«Barnehagens fellesaktiviteter og årsplan tar utgangspunkt i rammeplan og i de mulighetene som 
ligger i bemannings- og arealnormer. Barn som er tildelt barnehageplass må kunne følge 
barnehagens aktivitetstilbud.» 
 
Punkt 13 
Punkt 13.1 og 13.2 er uendret. 
13.3 andre ledd endrer fristene for bindende påmelding for sommer og høytider.Påmeldingsfristene er 
utarbeidet sammen med SFO, for å gi foresatte færre frister å forholde seg til. Fristene endres for å 
bedre muligheten for bemannngsplanlegging. 
Endres fra: 
«Frist for bindende påmelding til opphold sommer og i høytider er:  

- romjula 20.11.   
- påskeuken 4 uker før palmesøndag  
- sommerferien 01.04.» 

 
Til:  
«Frist for bindende påmelding til opphold sommer og i høytider er:  

- romjula 01.11. 
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- påskeuken 8 uker før palmesøndag  
- sommerferien 01.04.» 

 
Punkt 16 
Punkt 16 andre ledd endres idet til ny ikrafttredelsesdato; vedtektene gjøres gjeldende f.o.m. 
01.01.2023 
 
 
 
Vedlegg 
1 Vedtekter for Longyearbyens barnehager - endringsforslag 
2 Vedtekter+for+Longyearbyen+lokalstyres+barnehager+2021 (4) 

 



 

 

Notat 
 
 
 

 
 
 
Vedtekter for Longyearbyens barnehager - endringsforslag 

 
 

Forslag til vedtekter for Longyearbyens barnehager, 
gjeldende fra 01.01.2023 

 
1 EIERFORHOLD OG VIRKEOMRÅDER  

Longyearbyen lokalstyre eier barnehagebygningene. 
Longyearbyen lokalstyre er barnehageeier og er ansvarlig for driften. 
Det er bare Longyearbyen lokalstyre som kan drive barnehagevirksomhet innenfor 
Longyearbyen arealplanområde. 
 

2 OVERORDNET STYRINGSVERK 

Barnehagene drives etter Forskrift om barnehagevirksomhet i Longyearbyen samt utvalgte 
bestemmelser i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, lokale vedtak i 
Longyearbyen lokalstyre og planer for den enkelte barnehage. 

 

3 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. 

 

Deres referanse: 
 

Vår referanse: 
2022/1042-1- 

Saksbehandler:  
Elisabeth Fiksdal 

Dato: 
21.10.2022 
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4 POLITIATTEST 

Alle som blir ansatt i barnehagene må levere politiattest jf. Lov om barnehager § 30.  
 

5 OPPLYSNINGSPLIKT 

Alle som arbeider i barnehagene, skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra 
barnevernstjenesten. De ansatte har plikt til av eget tiltak å melde fra om slike saker jf. Lov om 
barnehager § 46. 
 

6 TAUSHETSPLIKT 

Personalet i barnehagene har taushetsplikt i samsvar med § 44 i Lov om barnehager.  
 

7 OPPTAK 

7.1        Longyearbyen lokalstyre er opptaksmyndighet for samtlige barnehager i Longyearbyen.  
 

Opptak av barn foretas etter opptakskriterier nedfelt i Forskrift om barnehagevirksomhet i 
Longyearbyen, samt lokalt tilpassede opptakskriterier.  

 
Longyearbyen lokalstyre tilbyr barnehageplass til barn av fastboende som har til hensikt å 
oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder og er registrert i Svalbards 
befolkningsregister. Familier som tildeles barnehageplass må ha bosted for sin familie, jf.§ 2 i 
Forskrift om register over befolkningen på Svalbard, før oppstart i barnehage. 
 
Barn kan tilbys plass fra og med fylt 1 år. 
 

 
7.2 Longyearbyens barnehager har et årlig hovedopptak med søknadsfrist 15.mars. Opptaket er 

gjeldende fra påfølgende barnehageår.  
 
  Dersom det i løpet av barnehageåret skulle bli ledige plasser, vil det bli foretatt løpende 

opptak. Det vil ikke bli foretatt opptak i juni, juli og desember.  
Søknad om opptak skjer elektronisk. 

 
 
7.3 Tildelt plass beholdes inntil den sies opp eller ut juli det året barnet begynner på skole. 

Oppsigelse skjer elektronisk. 
 
7.4             Opptakskriterier for Longyearbyens barnehager  

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, kan etter søknad tildeles plass i barnehage fra august. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, kan etter søknad tildeles plass i barnehage innen utgangen av den måneden 
barnet fyller ett år. 
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Barn har ikke individuell rett til barnehageplass i Longyearbyen, jfr. Forskrift om 
barnehagevirksomhet i Longyearbyen 

 
7.4.1 Prioritert rekkefølge ved opptak:  
 

1. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester (må dokumenteres med 
kopi av vedtak etter Lov om barneverntjenester) 

 
2. Barn fra familier med store belastninger pga sykdom i familien eller funksjonshemming hos 

foresatte eller søsken (må dokumenteres)  

• Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykiater, psykolog, PPT, helsestasjon, 
barne- og familiekonsulent i LL) på at behov for barnehageplass er større enn for 
barnehagebarn ellers. Gjelder det andre i familien må dokumentasjonen bekrefte at 
sykdommen/funksjonsnedsettelsen er av en slik art at foresatte er avhengig av daglig 
avlastning for barnet. 

3. Barn som har søkt innen frist for hovedopptak og står på venteliste har fortrinn foran nye 
søkere.  

 
4. Eldre barn har normalt fortrinnsrett framfor yngre barn dersom barnehagens organisering 

tilsier at dette er mulig. 
 

5. Barn som søker utvidet plass i samme barnehage prioriteres  
 

6. Søsken tildeles plass i samme barnehage så langt det lar seg gjøre  
 

Barn som søker utenom hovedopptak, trenger ikke søke på nytt til neste hovedopptak.  
 

8 KLAGE PÅ OPPTAK 

Tildeling av plass og avslag på søknad om plass i barnehagene er enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Slike vedtak kan påklages innen tre uker.  
 

9 OPPSIGELSE 

Barnehageplassen kan sies opp elektronisk med en måneds varsel fra den 1. i måneden. Det 
skal betales for plassen i oppsigelsestiden. 
 
 

10 FORELDREBETALING 

10.1 Stortinget fastsetter årlig maksimalpris pr. måned/år for plass i barnehage. I forbindelse med 
den årlige budsjettbehandlingen fastsetter Longyearbyen lokalstyre satser for 
foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen fordeles på 11 måneder, der juli er betalingsfri.  
Betaling for kost kommer i tillegg. Det gis ikke reduksjon eller fritak for betaling dersom barnet 
er borte fra barnehagen pga. sykdom, fastlandsopphold, ferie eller lignende.  

 
Prisen for måltider følger selvkostprinsippet og reguleres av Longyearbyen lokalstyres gebyr- 
og fakturasatser. 
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10.2      Barnehageavgift skal betales fra tildelt dato, selv om ønsket oppstart er senere. 
 

10.3 Ved skyldig betaling ut over 1 måned kan Longyearbyen lokalstyre si opp plassen med 14 
dagers varsel. Familier med restanse i oppholdsbetalingen kan ikke påregne gjeninntak eller 
opptak av andre barn i familien. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrenter fra 
forfallsdato i tillegg til purregebyr. Foresatte med omsorg for barnet er økonomisk ansvarlig for 
foreldrebetalingen, selv om faktura sendes i den enes navn. 

  
Barnehagenes åpningstid er hverdager kl. 07.30 til kl. 16.30. Hvis barn hentes etter stengetid, 

 kan foresatte faktureres for ekstrautgiften barnehagen får, jf. gjeldende gebyrregulativ.  
 
 
11 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL/BEMANNING 

Barnas netto leke- og oppholdsareal er fastsatt til 4,5 m2 for barn over 3 år og 6 m2 for barn 
under 3 år. 
 
Barn regnes som 3 år fra august det året de fyller 3 år. 
 

 
12 FELLESAKTIVITETER 

Barnehagens fellesaktiviteter og årsplan tar utgangspunkt i rammeplan og i de mulighetene 
som ligger i bemannings- og arealnormer. Barn som er tildelt barnehageplass må kunne følge 
barnehagens aktivitetstilbud. 
        

 
13 ÅPNINGSTID 

13.1 Barnehagenes åpningstid er: kl. 07.30 – 16.30 
 

Barna skal ha ferie 4 uker pr. barnehageår. 3 av ukene skal avvikles sammenhengende, som 
hovedregel i sommerhalvåret. 

 
  

13.2      Barnehagene er stengt: 
 

- lørdager og søndager 
- jul- og nyttårsaften 
- hellig- og høytidsdager 
- 5 planleggingsdager pr. år  

 
 

13.3       Dager med redusert åpningstid: 
 

- onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00  
- åpningstidene i romjulen er kl. 10.00 – 14.00  
 
Frist for bindende påmelding til opphold sommer og i høytider er:  
- romjula 01.11. 
- påskeuken 8 uker før palmesøndag  
- sommerferien 01.04. 
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14  BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet. 

Foreldreråd:  
Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme 
fellesinteressene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å 
uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i 
foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. 

Samarbeidsutvalg: 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av minst av en foreldre/foresatte og en ansatt på hver avdeling i 
barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget 
ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og 
virksomhet og for forholdet til foreldrene. 

15 INTERNKONTROLL 

Longyearbyen lokalstyre er ansvarlig for HMS/internkontroll i egne barnehager.  
 
 

16 VEDTEKTSENDRING 

16.1      Lokalstyret eller den de delegerer myndigheten til kan foreta endringer i gjeldende vedtekter.  
             Forslag til endringer som er av betydning for foreldres/foresattes forhold til barnehagene,    

skal forelegges barnehagenes samarbeidsutvalg før beslutning fattes. 
  
16.2      Vedtektene gjøres gjeldende f.o.m. 01.01.2023 
 
Vedlegg 
1 Vedtekter+for+Longyearbyen+lokalstyres+barnehager+2021 (4) 

 



 

 

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager 

 
 
1 EIERFORHOLD OG VIRKEOMRÅDER  
 

Longyearbyen lokalstyre eier barnehagebygningene. 
Longyearbyen lokalstyre er barnehageeier og er ansvarlig for driften. 
 
 

2 OVERORDNET STYRINGSVERK 
 

Barnehagene drives i samsvar med §1 i Lov om barnehager (formål), Rammeplan for 
barnehager, lokale vedtak i Longyearbyen lokalstyre og planer for den enkelte barnehage. 

 

 
3 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. 

 
 
4 POLITIATTEST 
 

Alle som blir ansatt i barnehagene må levere politiattest jf. Lov om barnehager § 30.  
 
 
 
5 OPPLYSNINGSPLIKT 
 

Alle som arbeider i barnehagene skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra 
barnevernstjenesten. De ansatte har plikt til av eget tiltak å melde fra om slike saker jf. Lov om 
barnehager § 45 og 46. 
 

 
6 TAUSHETSPLIKT 
 

Personalet i barnehagene har taushetsplikt i samsvar med § 44 i Lov om barnehager.  
 
 
7 OPPTAK 
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7.1        Longyearbyen lokalstyre er opptaksmyndighet for samtlige barnehager i Longyearbyen.  
 

Opptak av barn foretas etter opptakskriterier nedfelt i Lov om barnehager samt lokalt 
tilpassede opptakskriterier.  

 
Longyearbyen lokalstyre tilbyr barnehageplass til barn av fastboende som har til hensikt å 
oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder og er registrert i Svalbards 
befolkningsregister. Familier som tildeles barnehageplass må ha bosted for sin familie, jf.§ 2 i 
Forskrift om register over befolkningen på Svalbard, før oppstart i barnehage. 
 
Barn kan tilbys plass fra og med fylt 1 år. 
 

 
7.2 Longyearbyen lokalstyres barnehager har et årlig hovedopptak med søknadsfrist 15.mars. 

Opptaket er gjeldende fra påfølgende barnehageår.  
.  
  Dersom det i løpet av barnehageåret skulle bli ledige plasser, vil det bli foretatt løpende 

opptak. Det vil ikke bli foretatt opptak i juni, juli og desember.  
Søknad om opptak skjer elektronisk. 

 
 
7.3 Tildelt plass beholdes inntil den sies opp eller ut juli det året barnet begynner på skole. 
 Oppsigelse skjer elektronisk. 
 
7.4  Opptakskriterier for Longyearbyen lokalstyres barnehager  

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, kan etter søknad tildeles plass i barnehage fra august. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, kan etter søknad tildeles plass i barnehage innen utgangen av den måneden 
barnet fyller ett år. 

 
7.4.1 Prioritert rekkefølge ved opptak:  

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (må dokumenteres) eller barn som det er fattet vedtak om 
etter lov om barnevernstjenester (må dokumenteres) 

a.  Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykiater, psykolog, PPT, helsestasjon, 
barne- og familiekonsulent i LL) på at funksjonsnedsettelsen skaper større behov for 
barnehageplass enn for førskolebarn ellers. Nedsatt funksjonsevne omfatter ulike 
fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, 
atferdsvansker og psykiske lidelser.  

    b.  Kopi av vedtak etter Lov om barnevernstjenester 
2. Barn fra familier med store belastninger pga sykdom i familien eller funksjonshemming hos 

foresatte eller søsken (må dokumenteres)  
    a.     Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykiater, psykolog, PPT, helsestasjon, 

barne- og familiekonsulent i LL) på at behov for barnehageplass er større enn for 
barnehagebarn ellers. Gjelder det andre i familien må dokumentasjonen bekrefte at 
sykdommen/funksjonsnedsettelsen er av en slik art at foresatte er avhengig av daglig 
avlastning for barnet. 

3. Barn som har søkt innen frist for hovedopptak og står på venteliste, har fortrinn foran nye 
søkere.  

4. Eldre barn har normalt fortrinnsrett framfor yngre barn, dersom barnehagens organisering 
tilsier at dette er mulig. 

5. Barn som søker utvidet plass i samme barnehage prioriteres  
6. Søsken tildeles plass i samme barnehage så langt det lar seg gjøre  
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Barn som søker utenom hovedopptak trenger ikke søke på nytt til neste hovedopptak.  

 
  
8 KLAGE PÅ OPPTAK 
 

Tildeling av plass og avslag på søknad om plass i barnehagene er enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Slike vedtak kan påklages innen tre uker.  
 

 
9 OPPSIGELSE 
 

Barnehageplassen kan sies opp elektronisk med en måneds varsel fra den 1. i måneden. Det 
skal betales for plassen i oppsigelsestiden. 
 
 
 

10 FORELDREBETALING 
 
10.1 Stortinget fastsetter årlig maksimalpris pr. måned/år for plass i barnehage. I forbindelse med 

den årlige budsjettbehandlingen fastsetter Longyearbyen lokalstyre satser for 
foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen fordeles på 11 måneder, der juli er betalingsfri.  
Betaling for kost kommer i tillegg. Det gis ikke reduksjon eller fritak for betaling dersom barnet 
er borte fra barnehagen pga. sykdom, fastlandsopphold, ferie eller lignende.  

 
Prisen følger selvkostprinsippet og reguleres av Longyearbyen lokalstyres gebyr- og 
fakturasatser. 

 
10.2      Barnehageavgift skal betales fra tildelt dato, selv om ønsket oppstart er senere. 
 

10.3 Dersom søker har uoppgjort foreldrebetaling fra tidligere plass i barnehage, kan disse barna 
eller deres søsken som tilhører samme husstand, risikere å ikke kunne ta i bruk tildelt 
barnehageplass før restansen er gjort opp. Tildeling av barnehageplass vil likevel skje som 
ordinært etter pkt. 7.4 i vedtektene. 

   
 
 
11 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL/BEMANNING 

 
Barnas netto leke- og oppholdsareal er fastsatt til 4,5 m2 for barn over 3 år og 6 m2 for barn 
under 3 år. 
 
Barn regnes som 3 år fra august det året de fyller 3 år. 
 

 
12 FELLESAKTIVITETER 
 

Barnehagens fellesaktiviteter og årsplan tar utgangspunkt i rammeplan og i de mulighetene 
som ligger i bemannings- og arealnormer. Barn som er tildelt barnehageplass og som ikke har 
ekstraressurser etter enkeltvedtak, må derfor kunne følge barnehagens aktivitetstilbud. 
        
 

 
13 ÅPNINGSTID 
 
13.1 Barnehagenes åpningstid er: kl. 07.30 – 16.30 
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 Barna skal ha ferie 4 uker pr. barnehageår. 3 av ukene skal avvikles sammenhengende, som 
hovedregel i sommerhalvåret. 

 
  

13.2      Barnehagene er stengt: 
 

- lørdager og søndager 
- jul- og nyttårsaften 
- hellig- og høytidsdager 
- 5 planleggingsdager pr. år  

 
 

13.3       Dager med redusert åpningstid: 
 

- onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00  
- åpningstidene i romjulen er kl. 10.00 – 14.00  
 
Frist for bindende påmelding til opphold sommer og i høytider er:  
- romjula 20.11. 
- påskeuken 4 uker før palmesøndag  
- sommerferien 01.04  
 
 

14  BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet. 

Foreldreråd:  
Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme 
fellesinteressene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å 
uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i 
foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. 

Samarbeidsutvalg: 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av minst av en foreldre/foresatte og en ansatt på hver avdeling i 
barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget 
ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og 
virksomhet og for forholdet til foreldrene. 

 
 
15 INTERNKONTROLL 

 
Longyearbyen lokalstyre er ansvarlig for HMS/internkontroll i egne barnehager.  
 
 
 

16 VEDTEKTSENDRING 
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16.1      Lokalstyret eller den de delegerer myndigheten til kan foreta endringer i gjeldende vedtekter.  
             Forslag til endringer som er av betydning for foreldres/foresattes forhold til barnehagene, skal  
             forelegges barnehagenes samarbeidsutvalg før beslutning fattes. 
  
16.2      Vedtektene gjøres gjeldende f.o.m. 01.08.2021 
 
 


