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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Med virkning fra 12. mars 2020 vedtas nye, reviderte vedtekter for Askøy kommunes
barnehager.

SAMMENDRAG
Barnehagens vedtekter skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til
barnehagen, herunder ferieordning. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.
Kommunestyret vedtok 6. februar 2020 å sommerstenge de kommunale barnehagene i to uker.
Det innebærer at også barnehagenes vedtekter må endres.
Siden vedtektene likevel må revideres, gjøres det rettelser i forhold til:
- avdelingens navn og tittel for avdelingens øverste leder
- at kommunen skifter oppvekstadministrativt system, og går over til VIGILO fra 1. mars 2020
Avgjøres av:
Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:
UOL, Kommunestyret
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok 6. februar 2020 at kommunale barnehager skal holdes sommerstengt to
uker i juli, fra og med sommeren 2020.
Barnas ferieordning defineres som opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til
barnehagen, og skal omtales i barnehagens vedtekter.

Et vedtak om sommerstengte kommunale barnehager i to uker innebærer dermed at vedtektene
må revideres og fastsettes av barnehageeier, som er kommunestyret.
Punkt 11 Ferier i vedtektene er revidert, slik at det inneholder informasjon om
sommerstengning to uker i juli.
Følgende tekst legges til i første avsnitt: Barnehagene har sommerstengt to uker i juli. Barna
skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie, i tilknytning til de to stengte ukene. I tillegg
skal de ha en uke valgfri ferie innenfor skolens sommerferieuker, slik de er fastsatt i gjeldende
skolerute.
Følgende tekst utgår i første avsnitt: Barnehagene er som hovedregel åpen hele sommeren.
Barna skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie og en uke valgfri ferie innenfor
skolens sommerferieuker, slik de er fastsatt i gjeldende skolerute.
Punkter som inneholder avdelingens navn og tittel for avdelingens øverste leder, rettes til
Sektor barnehage og barnehagesjef.
Punkter som inneholdt navn på tidligere opptakssystem IST, er rettet til VIGILO, som er
avdelingens nye system fra mars 2020.
Vurdering:
Vurderingen ble foretatt i forbindelse med behandling av sak om sommerstengning.
Konsekvensen av kommunestyrevedtaket er blant annet at også vedtektene må revideres og
justeres slik at de er i samsvar med vedtaket.
Folkehelseperspektiv:
Mulighet for å kunne ta sommerferie når man ønsker for foreldre og ansatte faller bort.
Økonomi:
Innføring av sommerstengte barnehager gir en innsparing på kr 65 000 i 2020.

Kleppestø, 14.2.2020

Eystein Venneslan
rådmann

Ann-Iren Larsen
barnehagesjef

