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Rådmannens innstilling: 
 

Grunnbemanningen ved Galgeneset barnehage økes med 1 årsverk i form av barnehagelærer 

for perioden 01.11.17 til 31.07.2020. 

 

Utgiftene for 2017 dekkes innenfor dagens rammer i sektor for oppvekst, og legges inn i 

budsjettet for 2018. 

 

Tiltaket er en midlertidig og avsluttes når barnetallet reduseres. Vurdering gjøres hver høst i 

forbindelse  med oppstart av nytt barnehageår. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

Redegjørelse fra styrer angående bemanningsbehov 

 

Faktaopplysning: 

Galgeneset barnehage hadde ved oppstart høsten 2017 41 barn som utgjør 51 

plasspoenger, med en grunnbemanning på 4 pedagogiske ledere og 6 assistenter. Ved 

hovedopptaket ble det tildelt plass til totalt 44 barn (58 plasspoeng) gjeldende fra mars 

2018. 

Barnehagen er styrket med en midlertidig stilling for å sikre at 9 minoritetsspråklige 

barn (herunder bosatt flyktninger) får god oppfølging. Barnehagen har også hatt en 

økning i barnetallet og har derfor etter avtale med oppvekstsjef åpnet den 4.avdelingen 

innenfor eksisterende ressurser.  Avdelingen har to årsverk med ansvar for 10 barn i 

førskolealder inkludert barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Tiltaket er i tråd med 

kommunens satsning på tidlig innsats. Barnehagen har plass til 2-4 førskolebarn i denne 

gruppa før bemanningen må økes.  

 

De tre andre avdelingene har ikke ledig kapasitet. Revehiet har 14 barn i alderen 3-5 år, 

her er det 9 barn med minoritetsspråklig bakgrunn, det er 3 ansatte på avdeling 

inkludert styrkingstiltak.  Man vurderer det ikke som tilrådelig å øke antall barn i denne 



gruppa uten at også bemanningen styrkes.  Det er heller ikke ledig plass på Maurtua, 

som er bemannet med 3 årsverk med ansvar for 13 barn i alderen 2 -4 år.  Harestua, en 

avdeling med barn i alderen 1-2 år, vil pr. oktober ha 7 barn og pr. januar 8 barn og i 

mars 9 barn, det er 3 årsverk på avdelingen. 

 

Fra høsten 2017 ble barnehageloven endret. Den nye loven gir følgende føringer:  

Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én 

pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år.  

 

Økes antall barn utover dette, utløses krav om 1 årsverk pedagogisk leder. Barn regnes for å 

være over tre år fra og med august det året de fyller tre år, mot tidligere fra januar det året de 

fyller tre år. (Barna regnes derfor med 2 plasspoenger hele barnehageåret.) 

 

Høsten 2017 har barnehagen mottatt 3 nye søknader om  barnehageplass fra 2. oktober, 

dette er barn født i 2013, 2015 og 2016. Ett av barna som er født i 2013 har fått tildelt 

plass.  De to andre må stå på venteliste. Det er blitt gjort vurdering mht ledig kapasitet 

og mulig omorganisering for å få dette til.   Dette er gjort med utgangspunkt i forskrift 

om pedagogisk bemanning: 

Bestemmelsen angir barnehageeiers plikt til å sørge for at barnehagen har en forsvarlig 

pedagogisk bemanning. Hva som er forsvarlig må vurderes konkret i hver enkelt barnehage. 

Denne plikten gjelder uavhengig av grensene for maksimalt antall barn som er oppgitt i 

andre og tredje ledd. I noen barnehager må hver pedagogisk leder derfor ha ansvar for færre 

barn enn det som angis i disse leddene.  

 

Kommunens praksis er at man foretar inntak gjennom hele året etter hovedopptak er 

foretatt, og at man så langt som mulig forsøker å unngå venteliste.  Hvis vi ikke øker 

bemanningen med ett årsverk, vil vi ikke kunne gi eksisterende søkere plass samt at 

ytterligere søkere vil få avslag og bli satt på venteliste.  

Det har også vært en endring (august 2017) i Lov om barnehage mht rett til plass i 

barnehage, viser i den sammenheng til barnehagelov § 12 a. Rett til plass i barnehage 

hvor det fremgår følgende: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, 

har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med 

forskrifter.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 

måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til 

plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

 



Får vi ytterligere søkere på plass for barn i denne gruppa, er vi pliktig til å gi tilbud og 

må da iverksatte tiltak mht å styrke bemanningen slik at disse barna får plass i 

barnehagen.  

Dagens utfordring kan løses ved å øke grunnbanningen med ped.leder 2 tilsvarende ett 

årsverk. Dette tiltaket kan bidra til at vi kan ta imot alle 3 barna som har søkt, samt 

kunne ta imot ytterligere barn.  Hvis dette gjennomføres vil barnehagen fra mars 2018 

ha totalt 47 barn  (63 plasspoeng).  

 

 Økning av antall barn har en sammenheng med tilflytting i tillegg til bosetting av 

flyktninger. Fortsetter denne trenden vil barnetallet kunne øke ytterligere slik at man 

blir nødt til å etablere en « ordinær 4 avdeling». 

 

 

 

 

Vurdering: 

Galgeneset barnehage har med dagens bemanning ikke mulighet til å ta inn flere barn 

utover vedtak som allerede er foretatt. Det betyr at kommunen fra i dag har venteliste, 

og dette fra familier som har flyttet til kommunen i forbindelse med arbeid.  

Ved å øke bemanningen med ett årsverk i form av ped.leder 2 for en avgrenset periode 

vil man kunne gi eksisterende søkere plass, samt kunne ta inn ytterligere barn ved 

eventuelt nye søknader.  

Tiltaket kan være en midlertidig ordning ut august 2020, samt at det hvert år, i 

forbindelse med nytt barnehageår blir gjort en behovsvurdering, og at tiltak avsluttes 

hvis barnetallet ikke gir grunnlag for stillingen.  Hvis det er behov for å etablere en 

ordinær 4 avdeling, vil dette også kunne løses ved å benytte overnevnte ressurs.  

Ved 3 nye barn med 9 timers dag, og som ikke har krav på redusert familiebetaling eller 

at det er snakk om søskenrabatt, vil foreldrebetalingen utgjøre ca. kr. 72 600,- pr.år.  I 

Lebesby kommune koster en 9 timers barnehageplass kr. 2 200,- pr. mnd eksl. 

egenandel mat.  Staten har satt makspris til kr. 2 730,- pr.måned.  

Sektormyndighet vurderer det som nødvendig å øke bemanningen ved Galgeneset 

barnehage som er midlertidig tiltak, dette for å gi alle barn tilbud om barnehageplass. I 

tillegg er det viktig at man har en bemanningsnorm som gjør at man kan ivareta alle 

barna uansett alder og behov. 



 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Lise Birgitte Øfeldt 

  Oppvekstsjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


