
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/1192   

Sakstittel:  RULLERING AV VEDTEKTER GALGENES BARNEHAGE  

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar i fjerne innholdsdelen i § 6 i vedtektene da dette 

fremkommer i barnehageloven 

 

2. Lebesby kommune styre vedtar endringer i vedtektene § 11 åpningstider i Galgenes 

barnehage slik at nye åpningstider blir fra kl 0645 -1615. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 13 pkt 5 , slik at nytt punkt lyder: 

- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene til mat, samt deler av lønn til 

kjøkkenassistent. 

 

4. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 14 , pkt 1, slik at nytt punkt nå lyder: 

- Barnehagen holder inntil 3 varmmåltider/kaldmåltider pr. uke, i tillegg til brød, 

pålegg, frukt/grønnsaker og melk. 

 

 

 

Saksutredning: 

Vedlegg: 

RESULTAT AV UNDERSØKELSE ÅPNINGSTID 

RESULTAT AV AVSTEMMING FORELDRERÅDET 15.5.19 

UTTALELSE SAMARBEIDSUTVALGET 

 

Faktaopplysning: 

Galgenes barnehage fremmer forslag om at det blir gjort endringer i vedtektene for Galgenes 

barnehage av 21.10.2013. Endringene gjelder § 6 barnehagens innhold og formål, § 11 

barnehagens åpningstid, § 13 betaling og § 14 måltider. 

Endringene er drøftet med barnehagens ansatte, med barnehagens samarbeidsutvalg og med 

foreldrerådet.  

 

Bakgrunn for ønske om endringer i § 6 barnehagens formål og innhold: 

I vedtektene fra 2013 er det kun gjengitt deler av lovtekst fra barnehageloven § 2.  

§ 1 viser til at barnehagen drives i samsvar med «Lov om barnehager».  



I og med at det i § 1 vises til at barnehagen jobber i samsvar med lov om barnehager så ser 

ikke styrer behov for å sitere deler av lovtekst om innhold i vedtektene. Foreslår derfor at § 6 

endres i vedtektene. Alternativt bør hele lovtekst § 2 innhold i barnehageloven legges til.  

 

Bakgrunn for ønske om endringer i § 11 barnehagens åpningstider. 

Etter flere tilbakemeldinger fra foreldre om ønsket utvidet åpningstid ble det i november 

2018 gjennomført en brukerundersøkelse. Undersøkelsen viste at en del av foreldrene har 

behov/ønske om å ha åpningstid til kl. 16.15.  

I følge vedtektene har barnehagen åpningstid fra 6.45-16.00. De ansatte har i midlertidig i 

lang tid tilbake hatt arbeidstid til kl. 16.15. Sannsynligvis var bakgrunnen for denne 

innføringen at personalet skulle ha tid til å rydde/ordne klart uten barn tilstede.  

I forslaget vil barnehagens åpningstid bli 9,5 time. Barnas oppholdstid på henholdsvis 6 eller 

9 timer vil ikke endres. 

Positive konsekvenser ved å utvide åpningstid med 15 minutter:  

Vi vil imøtekomme foreldres behov og ønsker. Arbeidstiden til ansatte vil forbli uendret. 

Negative konsekvenser ved å utvide åpningstid med 15 minutter:  

Tiden som før er blitt brukt til å rydde/ordne klart for nye aktiviteter vil bli borte. Vi må 

endre noe internt på vaktordning/arbeidsrutiner.   

 

Bakgrunn for ønske om endringer i § 13 betaling og § 14 måltider: 

Viser til ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehage fra helsedirektoratet.  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen  

I en gjennomgang av de nye retningslinjene ser vi at det vil være utfordrende å følge noen av 

anbefalingene. I veilederen oppfordres det blant annet til at barnehagen bør tilby andre 

alternativer enn brød. Dvs. flere varm/kald måltider i uken.  

I tillegg til å være fysisk tilstede for barna i hverdagen så har ansatte mange øvrige krav. 

Viser bl.a. til endringer i rammeplanen, pedagogisk leders tid til fagtid på 4 timer pr. uke, 

assistentenes tid til å delta i planlegging, ulik møtevirksomhet, foreldresamtaler, 

kompetanseheving og satsingsområder. Tiden hver ansatt har på jobb er 7,5 timer pr. dag, 

mens åpningstiden pr. d.d. er på nærmere 9,5 timer. Dette medfører ulike vaktordninger og 

overlapping. Dersom ansatte skal bruke mer tid på matlaging vil dette ta tid fra andre 

oppgaver. Vi ønsker ikke at ansatte skal bruke mer av tiden sin borte fra barna. 

Gjennom våre foreldreundersøkelser de siste årene har vi sett at området for måltider ikke 

skårer høyt. Vi har ikke hatt nærmere undersøkelser rundt dette.  

Dagens kostpris er 295,- pr. barn. Ingen søskenmoderasjon. I 2015 økte egenbetaling kost fra 

275,- til 295,-  

På bakgrunn av disse faktorene ønsker styrer å fremme forslag om å øke kostpris for å kunne 

dekke utgifter knyttet til innkjøp i forhold til de nye retningslinjene, samt deler av lønn til en 

kjøkkenassistent. Styrer foreslår 15 % stilling og at dette i første omgang gjennomføres som 

en prøveperiode i et år.  

En kjøkkenassistent som jobber noen timer 2- 3 dager i uken vil bidra til at vi bedre kan følge 

opp de sterke anbefalingene for måltid i barnehage. I tillegg vil kjøkkenassistenten kunne 



planlegge måltid, innkjøp, følge med på kampanjer o.l. Det vil ikke være behov for 

kjøkkenassistent i perioden mellom midten av juni til midten av august.  

Styrer foreslår å øke egenandel for kost med kr. 105,- (Fra 295,- til 400,- kr pr. barn.)  

Av dette foreslår styrer at 25 kr går til økte utgifter knyttet til innkjøp, mens 80 kr går til å 

dekke deler av lønn til kjøkkenassistent i 15 % stilling. Dette utgjør omtrent kr. 31.500,- 

beregnet for 36 barn i 11 mnd. Resterende lønnsutgifter (ca 30000.-/år)  må dekkes av 

Lebesby kommune. 

Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten 

tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen 

kan kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen. 

http://www.fubhg.no/kostpenger.259127.en.html  

Alternativt kan man undersøke mulighetene for å kjøpe tjenester fra helsesenterets kjøkken. 

Dette er ikke undersøkt nærmere.  

 

 

Vurdering: 

 

Vedtekter av 21.10.13 § 6 Barnehagens formål og innhold. 

Innhold Jf. barnehageloven § 2 

- Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. 

- Rammeplanen, som er fastsatt av departementet skal gi retningslinjer for barnehagens 

innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

- Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 

barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

 

Formål: 

Barnehagen skal i samsvar 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 tillitt 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.  

Barnehageloven § 1 

 

Vedtekter § 6 foreslås endret til at en fjerner innholdsdelen i § 6, 

Alternativt kan en tilføre hele lovtekst om formål og innhold fra barnehageloven.  

http://www.fubhg.no/kostpenger.259127.en.html


 

§ 6 Barnehagens formål og innhold. 

Formål jf. barnehagelov § 1.  

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. 

 

Innhold Jf. barnehagelov § 2 

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. 

Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) 

ved forskrift. 

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

 

Vedtekter av 21.10.13. § 11 Barnehagens åpningstider, punkt 1.  

- Barnehagen er åpen for barna alle virkedager fra kl.06.45 til 16.00. 

Forslag om endring av § 11 Barnehagens åpningstider, punkt 1.  

- Barnehagen er åpen for barna alle virkedager fra kl. 6.45-16.15.  

 

 

Vedtekter av 21.10.13. § 13 Betaling, punkt 5.  



- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene. 

Forslag om endring av § 13 Betaling, punkt 5.  

- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene til mat, samt deler av lønn til 

kjøkkenassistent. 

 

 

Vedtekter av 21.10.13. § 14 Måltider, punkt 1.  

- Barnehagen holder brød, pålegg, frukt og melk.  

Forslag om endring av § 14 Måltider, punkt 1. 

- Barnehagen holder inntil 3 varmmåltider/kaldmåltider pr. uke, i tillegg til brød, pålegg, 

frukt/grønnsaker og melk.  

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

Vanja  Samuelsen 

Konst. styrer 

 

 

 


