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• NAVN OG ÅPNINGSTIDER  

 

Barnehagens navn er Kollberge Familiebarnehage.  

Barnehagen er åpen fra kl 07.00- kl 16.15.  

 

• EIERFORM  

 

Enkeltforetak der Gunvor Skurve er eier av Kollberge Familibarnehage  

 

• FORMÅL  

 

Familiebarnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager og til enhver tid 

fastsatte forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet.  



 

• TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT  

 

Alle som er ansatt i barnehagen skal i h.h.t barnehagens §§ 22 & 23  

følge bestemmelsene om taushetsplikt, og opplysningsplikt til sosial og 

barneverntjenesten. Taushetsplikten vil også gjelde etter endt arbeidsforhold.  
 

• BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD  

 

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen.  

Alle har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til 

barnehagen.  

 

• BARNEHAGENS OPPHOLDSAREALER  

 

Inne disponerer vi ca. 74m², ute disponerer vi ca. 350m² (innegjært) .  

Så har vi fri adgang til naturområder…  
 

• PLANLEGGINGSDAGER/FERIESTENGING  

 

Det vil være 5 planleggings dager i løpet av barnehageåret.  

Barnehagen holder stengt disse dagene. (se årsplan)  

Barnehagen har også stengt julaften, nyttårsaften og Onsdag før skjærtorsdag.  

Feriestengt Juli måned.  

 

• OPPTAK/OPPSIGELSE  

 

Eier foretar opptak i h.h.t Regler om lov om barnehage.  

Det foretas samordnet opptak i Gjesdal kommune. Kollberge familibarnehage 

prioterer søkere fra Gjesdal kommune først og de som søker på oss 0- 5 år,  andre 

kommuner kan også søke.  

Søsken til barn som har fått barnehageplass blir prioritert ved opptak. .Barn med 

nedsatt funksjonsevne har rett til å bli prioritert hvis de søker på oss.Barn som har 

fått tildelt barnehageplass, beholder plassen til de begynner på  

skolen, eller til de sier opp plassen. Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig.  



 

• OPPSIGELSE  

 

Oppsigelsesfristen er 1. måned fra den 1. påføgende måned dvs.at hvis plassen sies 

opp midt i året må det betales for oppsigelses måned og neste måned (så fremt ikke 

et annet barn overtar plassen).Hvis plassen sies opp etter 1. September, må det 

betales for okt.nov.des. Oppsigelse av barnehageplassen etter 1. Juni, må det 

betales for august mnd.  

 

 

11. KLAGERETT/KLAGEINSTANSEN/KLAGEFRIST  

 

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søkeren 

kan også klage dersom søker verken får sitt første eller sitt andre ønske oppfylt. 

Kommunens klageorgan er klageinstans. Dersom klageinstansen finner at klageren 

skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys plass etter barn med 

prioritet etter Barnehageloven § 13 er tilbudt plass.  

Klagefrist er 3 uker.  

 

 

12. FORELDRE BETALING  

Betalinger skjer forskudds vis den 1. i hver måned.  

 
 


