
 
 

Lovgivning som verktøy for å skape 
god barnehage 

Ved universitetsstipendiat  
Jon Christian Fløysvik Nordrum 
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BLIKK BAKOVER 
Går ikke barna dine i barnehage!? 



Sosial revolusjon 

1975 



Sosial revolusjon 

1975 
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Sosial revolusjon 

2010 
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1975 

1/10 



Sosial revolusjon 

2010 
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SÆRLIGE UTFORDRINGER  
FOR EN BARNEHAGELOV 

Dette må jo kommunene selv få bestemme! 



Hvem skal bestemme hva? 

Storting  
 

 
 
 
 

VARIASJON  

Departement  

Direktorat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kommune 

Barnehageeier 

Barnehage 

Barnehagestyrer  

Pedagogisk leder 

Førskolelærer 

Assistent 



Hvem skal bestemme hva? 

Storting 

VIKTIG  Departement  

Direktorat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kommune 

Barnehageeier 

Barnehage 

Barnehagestyrer  

Pedagogisk leder 

Førskolelærer 

Assistent 



Hvem skal bestemme hva? 

Storting  
 

 
 
 
 

BAGATELL  

Departement  

Direktorat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kommune 

Barnehageeier 

Barnehage 

Barnehagestyrer  

Pedagogisk leder 

Førskolelærer 

Assistent 



Hvem skal bestemme hva? 

Storting  

ALLMENT  
 
 
 

Departement  

Direktorat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kommune 

Barnehageeier 

Barnehage 

Barnehagestyrer  

Pedagogisk leder 

Førskolelærer 

Assistent 



Hvem skal bestemme hva? 

Storting  

 
 
 

SPESIELT 

Departement  

Direktorat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kommune 

Barnehageeier 

Barnehage 

Barnehagestyrer  

Pedagogisk leder 

Førskolelærer 

Assistent 



Hvem skal bestemme hva? 

Storting  
 

 
 
 
 

LOKAL KUNNSKAP  

Departement  

Direktorat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kommune 

Barnehageeier 

Barnehage 

Barnehagestyrer  

Pedagogisk leder 

Førskolelærer 

Assistent 



Hvem skal bestemme hva? 

Storting  

STATISK Departement  

Direktorat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kommune 

Barnehageeier 

Barnehage 

Barnehagestyrer  

Pedagogisk leder 

Førskolelærer 

Assistent 



Hvem skal bestemme hva? 

Storting  

 
 
 
 

DYNAMISK 

Departement  

Direktorat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kommune 

Barnehageeier 

Barnehage 

Barnehagestyrer  

Pedagogisk leder 

Førskolelærer 

Assistent 



18 

Privat  Offentlig 

Styring 



Stat 

Kommune 



KOMMUNAL FINANSIERING 
– PRIORITERINGSKAMP 

Nå er de eldres tur! 



Stat 

Kommune 

Barnehage 

”Øremerking” 

FØR 2011 



Stat 

Kommune 

Barnehage 

”Øremerking” 

Forutsigbart 

Privilegert  

Likt  

FØR 2011 



Stat 

Kommune 

Barnehage 

”Rammefinansering” 

ETTER 2011 



Stat 

Kommune 

Barnehage 

”Rammefinansering” 

ETTER 2011 

Eldre 

Vei 

Syke 



Stat 

Kommune 

Barnehage 

”Rammefinansering” 

Uforutsigbart 

Ressurskamp 

Ressursknapphet  

ETTER 2011 



Stat 

Kommune 

Barnehage 

«likeverdig», § 14 
tredje ledd 

Kommunal Privat 



Stat 

Kommune 

Barnehage 

Kommunal Privat 

9X% 

«likeverdig», § 14 
tredje ledd 



HVEM SKAL BESTEMME  
HVA? 

Stor, større, størst! Liten, mindre, minst! 



KOMMERSIELL DRIFT – 
MÅLKONFLIKT 

Nytt huskestativ eller aksjonærutbytte? Hmm.. 



Private barnehager 

• Familiebarnehager 

• Bedriftsbarnehager 

• Studentbarnehager 

• Reggio Emilia, Montessori- og 
Steinerbarnehager 

• Religiøse barnehager 

• Andre private ideelle 

• Kommersielle barnehager 

 



Private barnehager 

• Familiebarnehager 

• Bedriftsbarnehager 

• Studentbarnehager 

• Reggio Emilia, Montessori- og 
Steinerbarnehager 

• Religiøse barnehager 

• Andre private ideelle 

• Kommersielle barnehager 

 



Tendens – sammenslutningsformer 

2006-2012 

2006 Tall: Private barnehagers landsforbund 



Tendens – sammenslutningsformer 

2006-2012 

2007 



Tendens – sammenslutningsformer 

2006-2012 

2007 



Tendens – sammenslutningsformer 

2006-2012 

2008 



Tendens – sammenslutningsformer 

2006-2012 

2009 



Tendens – sammenslutningsformer 

2005-2012 

2010 



Tendens – sammenslutningsformer 

2005-2012 

2011 



Tendens – sammenslutningsformer 

2006-2012 

2012 



Sammenslutningsformer – private 

barnehager 



Barnehage (60 barn) 

År Omsetning  Resultat før skatt 

2008 10 335 000 2 109 000 

2009 10 294 000 2 450 000 

2010 9 566 000 1 515 000 



Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal 
komme barna i barnehagen til gode. 

Ny § 14a – 1. jan 2013 



DEN NYE BARNEHAGEN? 
Stor, større, størst! Liten, mindre, minst! 



Kvalitet eller effektivitet? 



Farlig kombinasjon? 

• Mange barn, små barn 

• Økonomisk prioriteringskamp 

• Kommersielle aktører 

• Foreldrenes begrensede valgmulighet 



HVA KAN VI OPPNÅ MED 
BARNEHAGELOV? 

Bare ord? 



Ord 



Virkelighet 



GOD 
BARNEHAGE!? 

 

 

Regler 

Økonomi 

Bygninger 

Fagfolk  

Kultur  



Hva er lovens oppgave 

• Markerer viktighet og autoritet 

• Overordnet ramme og kurs 

• Beslutningsnivå 

• Plassere ansvar og gi rettigheter 

• Grunnlag for reaksjoner 

• Verdimarkering og «anker» 

• Sikkerhetsnett 

 



Hva er en god lov? 

• Klar, tilgjengelig, rimelig  

• At den virker!? 

– Oppnår sin tiltenkte virkning 

– Ikke skaper utilsiktede virkninger 

– Ikke koster mer enn den smaker 

• At den står seg over tid 

• Kunnskaps og faktabasert! 



Kvalitetsbestemmelser 

§§ 7 til 9 Barnehagens miljø (psykososialt og 
fysisk) 

§ 32  Grunnbemanning 

§ 33  Barnegruppens størrelse 

§ 34  Barnehagens areal inne og ute 

§ 35  Politiattest 

«Rammeplanen»  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

 



 

 § 5 Hensynet til barnets beste 

  Ved anvendelse av bestemmelsene i 
denne loven skal det legges avgjørende 
vekt på barnets beste. 



 

 § 33 Barnegruppen   

  […]  

  Organiseringen må ivareta barnas 
behov for forutsigbarhet og tilhørighet til 
en barnegruppe og tilknytning til voksne. 



 

 § 32 Barnehagens grunnbemanning 

  Bemanningen må være tilstrekkelig til 
at personalet kan drive en god 
pedagogisk virksomhet. 



 

 § 32 Barnehagens grunnbemanning 

  […] 

  En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre 
barn under tre år. En ansatt kan ha 
ansvaret for inntil seks barn over tre år.  



Når er et barn tre år? 

Bestemmelsen skiller mellom barn over og 
under tre år. Barn defineres som treåringer fra 
det halvåret de fyller tre år. Det vil si at barn som 
fyller år første halvår (1. januar til 30. juni) kan 
regnes som treåringer fra 1. januar, men barn 
som fyller år andre halvår (1. juli til 31. 
desember) kan regnes som treåring fra 1. juli. 

 

NOU 2012 s. 361  

 



 

 § 32 Barnehagens grunnbemanning 

  […] 

  En førskolelærer kan ha ansvaret for 
inntil seks barn under tre år. […] ha 
ansvaret for inntil tolv barn over tre år. 



Bemanningsstruktur 

50 %  
Førskolelærere 

25 %  
Barne- og 
ungdoms-
arbeidere 

25 % Andre 



§ 58 Overgangsbestemmelser 
 […] Kongen kan for en overgangsperiode 
fastsette at det skal gjelde andre krav til 
bemanning enn det som følger av § 32 tredje 
og fjerde ledd. 
 
NOU 2012:1 s. 381:  
Det forutsettes at Kongen fastsetter en 
forskrift der kravet til bemanning øker frem 
mot at lovens krav trer i kraft 1. januar 2020. 
  



 

 § 8 Rett til godt fysisk og psykososialt 
barnehagemiljø 

 Alle barn i barnehager har rett til et godt 
fysisk og psykososialt miljø som fremmer 
helse, trivsel og barnas leke-, omsorgs- 
og læringsmiljø. 

  Alle barn har rett til et barnehagemiljø 
som er tilpasset den enkeltes behov. […] 



 

 § 8 Rett til godt fysisk og psykososialt 
barnehagemiljø 

 […] Dersom barnehagen blir klar over 
sider ved barnehagemiljøet som kan ha 
negativ virkning for barnas helse og 
sikkerhet, skal foreldrene snarest mulig 
varsles om dette. 



 

 § 8 Rett til godt fysisk og psykososialt 

barnehagemiljø 

 […] Dersom foreldrene, foreldrerådet eller 
samarbeidsutvalget krever tiltak for å rette på 
mangler ved det psykososiale miljøet, skal 
barnehagen behandle saken etter reglene om 
enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om barnehagen 
ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, kan 
det klages etter bestemmelsene i forvaltningsloven 
som om det var gjort enkeltvedtak. Kommunen er 
klageinstans. 



§ 33 Barnegruppen 
 Barn har rett til å tilhøre en barnegruppe 
i barnehagen. […] 



§ 33 Barnegruppen 
 […] Ved vurderingen av om en gruppe er 
trygg og pedagogisk forsvarlig skal det legges 
vekt på barnas alder, aldersspredning i 
gruppen, om det er barn med nedsatt 
funksjonsevne, flerspråklige 
barn, barnas mulighet for å etablere 
tilhørighet og vennskap, tilgjengelige voksne 
og personalets kompetanse samt 
barnehagens fysiske og psykososiale miljø. 
 



NOU 2012: 1 s. 364 

 Hva som er trygt og pedagogisk forsvarlig i 
lovens forstand kan endres over tid i samsvar 
med eksisterende kunnskap og innsikt om 
barndom og barns behov. Kravet er en rettslig 
standard. Hva som er «forsvarlig» beror på en 
helhetsvurdering.  

 



§ 27 Kommunens tilsynsansvar. Pålegg om 
retting, midlertidig eller varig stengning 
[…] 
Kommunen kan gi pålegg til barnehageeier 
om retting av brudd på loven. Dersom fristen 
for å etterkomme pålegget ikke overholdes, 
kan kommunen vedta reduksjon i 
foreldrebetalingen, som gjelder frem til 
barnehageeier har rettet lovbruddet. 
 
  



§ 34 Barnehagens areal ute og inne 
Barnehagen skal ha et trygt og pedagogisk 
forsvarlig areal ute og inne 
 
  



Kommunen som barnehagemyndighet 

• Forsvarlig system, jf. § 16. 

• Barnehageeiers egnethet, jf. § 17.  

• Barnehagefaglig kompetanse i kommunene, jf. 
§ 17 

• Rutiner for samarbeid og kunnskapsutveksling 
mellom barnehage, barnevern, helsestasjon, 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) etc. for 
å bidra til barnehagens forebyggende og 
helsefremmende funksjon, § 25. 

 

 
 



Hva er lovens oppgave 

• Markerer viktighet og autoritet 

• Overordnet ramme og kurs 

• Beslutningsnivå 

• Plassere ansvar og gi rettigheter 

• Grunnlag for reaksjoner 

• Verdimarkering og «anker» 

• Sikkerhetsnett 

 



Hva er virkningen av uforsvarlig 
barnehagedrift 

 

• Det vet vi først om en generasjon!  

• Storstilt offentlig overtakelse av omsorg 

• «Sosialt eksperiment», «varsko», «for små for 
barnehager» 

• Stor usikkerhet - Føre var-prinsipp? 

 



Hvor er vi? 

Barnehage-
lovutvalget 
settes ned 

Høringsfrist 

Stortingsmelding 

Lovproposisjon?  

Ikraftredelse? Lovutredning 



TAKK! 

Forslaget til 

barnehagelov 

formet som 

barnehånd  



 
Foreldrenes rettigheter i 

barnehagespørsmål 

Ved universitetsstipendiat  
Jon Christian Fløysvik Nordrum 

Foredrag for Nasjonal foreldrekonferanse i regi , 
Foreldreutvalget for barnehager, 15. november 2013 

 



Formål med foredraget 

• Presentere foreldrenes rettigheter i 
barnehagespørsmål 

• Utdype hva en rettighet egentlig er 
• Forklare hva man kan bruke rettighetene til 
• Rettigheter som er relevante for å påvirke 

barnehagesituasjonen til barna! 
– Argumentstøtte og knagg 
– Snu argumentasjonsbyrden 

 
• Jus misforstås eller ukjent 

 
 



Rettighet 

• Forskjellen mellom 

– gjeldende rett og fungerende rett 

– å ha en rett og å få rett 

– krav til barnehagen og rett for foreldrene  

– god praksis og rettighet 

• Finjuss! Eller gatejuss! 

• Gjør din plikt, krev din rett! 



Foreldrenes rolle i barnehagen 

• Samarbeid om barnas oppvekst 

• Rettighetshavere (kollektivt og individuelt) 

• Plikthavere 

• Regellagere! 

• Tilsynspersoner 

• Ressurs 

• Pressgruppe overfor kommunale prosesser! 



Juss funker! (noen ganger..) 



Rettigheter overfor hvem 

Forelder Barn 

Barnehage 
Kommune 



Hvem har rettigheten? 

STAT/KOMMUNE 

BARN FORELDRE 



Barnehage
loven 

Folkehelse
-loven 

Forskrift  
om 

rammeplan 

Forskrift  
om 

foreldre-
betaling  

Forskrift om  
pedagogisk 
bemanning  

Produkt-
kontroll 

loven 

Forskrift 
om 

sikkerhet 
ved 

lekeplass-
utstyr 

Forskrift om 
miljørettet 
helsevern i 

barnehager og 
skoler 

Hvor finner vi barnehagereglene? 



Barnehage
loven 

Folkehelse
-loven 

Forskrift  
om 

rammeplan 

Forskrift  
om 

foreldre-
betaling  

Forskrift om  
pedagogisk 
bemanning  

Produkt-
kontroll 

loven 

Forskrift 
om 

sikkerhet 
ved 

lekeplass-
utstyr 

Forskrift om 
miljørettet 
helsevern i 

barnehager og 
skoler 



Barnehagens styringsmidler 

Kontrakt  
§ 1 Du skal være snill 
og grei 
 
§ 2 Du skal være snill 
og grei 
 
§ 3 Du skal være snill 
og grei 
 



 

Vedtekter  
§ 1 Du skal være snill 
og grei 
 
§ 2 Du skal være snill 
og grei 
 
§ 3 Du skal være snill 
og grei 
 

Kontrakt  

§ 1 Du skal være snill 
og grei 
 
§ 2 Du skal være snill 
og grei 
 
§ 3 Du skal være snill 
og grei 
 

Vedtekter  
§ 1 Du skal være snill 
og grei 
 
§ 2 Du skal være snill 
og grei 
 
§ 3 Du skal være snill 
og grei 
 



Rettighet overfor hvem? 

• Individuelle rettigheter for foreldrene 

• Kollektive rettigheter  

• Overfor kommune, barnehage,  

• Enkeltforeldrer vs. flertallet 

• For 

 



Hvem kan hjelpe? 

• Forvaltningens veiledningsplikt 

• Nasjonalt foreldreutvalg  

• Datatilsynet: bruk av personopplysninger 

• Forbrukerombudet: vedtekter og kontrakt 

• Barneombudet: generelt om barn 

 



KOLLEKTIVE RETTIGHETER – 
FORELDRERÅD OG 
SAMARBEIDSUTVALG 
 

Foreldre i alle barnehager – forén eder! 



Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal 
hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 

 

- Hver barnehage? 

 



Foreldreråd 

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

[…] 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte 
til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper 
et godt barnehagemiljø. 



Samarbeidsutvalget 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte 
og ansatte 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. 



§ 4 fjerde ledd: 
«[…] saker av viktighet forelegges» 

• I Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) nevnes «årsplan for 
den pedagogiske virksomheten», «forslag til 
budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.».  

• Andre saker: regnskap, økt foreldrebetaling, 
tilsynsrapporter, avviksrapporter, bruk av 
kostpenger/aktivitetspenger, omorganiseringer, 
underretning om offentlige planer eller 
nabovarsler som barnehagen er gjort kjent med  



§ 14a bruk av foreldrebetaling og 
tilskudd 

[…] 
Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til 
gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende 
vilkår må være oppfylt: 

 
a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent 
drift av barnehagen,  
 
b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i 
samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår 
eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt 
mellom uavhengige parter, og  

 
c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass 
enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.  

 



Andre organer 

• Selskapsorganene: andelsbarnhager, 
samvirkeforetak 

• FAU 

• Ad hoc grupper 

• Full frihet, men barnehagen kan holde seg til 
lovbestemte organer.  

• Offentlige myndigheter må forholde seg til alle 
foreldre – men større gjennomslag dersom det 
er organisert 

 

 



Foreldrene som pressgruppe 



Lovbrudd: foreldrenes muligheter 

• Rette krav om utbedring 

• Varsle ansvarlig myndighet: 

– Bydelen, kommunen (kommunelegen),  

• Anmodning om tilsyn 

• Alvorlig forhold: politianmeldelse 

 

• Holde tilbake foreldrebetaling!? 



LITT OM INDIVIDUELLE 
RETTIGHETER 

Alt med måte! 



Rett til barnehageplass 

• Barnehageloven § 12a  (1. september) 

• Supplerende opptak  
– Kommunale barnehager – lokal forskrift, eller 

praksis gitt uttrykk i veiledning 

– Private barnehager – vedtekter 
• Prioritering 

• Opptakskrets  

• Klage, forskrift om saksbehandlingsregler ved 
opptak i barnehage § 6 

 

 



Rett til barnehageplass 

• Mangelfullt tilbud – rett til overflytting 

• Nedleggelse av barnehage – rett til ny 
barnehageplass 

• Stengning av barnehage – rett til ny 
barnehageplass 

• Mistet plassen pga foreldrenes forhold 

 



Barnehagegarantien 

 Forslaget om rett til 
barnehageplass er 
generelt ikke ventet 
å ha særlige 
økonomiske og 
administrative 
konsekvenser […]. 

Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) 4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

2007 2008 2009 2010 2011

juni

juli

august

september

oktober

Oops! 



Foreldrebetaling 

• Utgangspunkt: Avtalen (kontrakten) mellom 
foreldrene og barnehagen 

• Forskriftsfestet makspris 

• Unntak barnehageforskriften:  

– «barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske 
årsaker» 

– «kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil 
rammes» 

 



Foreldrebetaling 

• Matpenger 

• «Salg av kunst» 

• Aktivitetspenger 

• Gebyr for sen henting? 

• Dugnadsplikt og gebyr? 

• Depositum? 

 

 

 



Dugnad 

  
Standardkontrakt 8. Dugnad 
Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på 
inntil x timer dugnad som blir arrangert av barnehagen pr. 
barnehageår. Styret fastsetter antall dugnadstimer, 
begrenset oppad til x timer. 
Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares 
en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret som for tiden 
utgjør kr x,- pr. misligholdt dugnadstime. 
Den enkelte foresatte skal få skriftlig beskjed senest 14 
dager før dugnaden. Styremedlemmer og medlemmer av  
samarbeidsutvalget er fritatt for dugnadsinnsats. 

 



Dokumentasjon, foto, sosiale medier 

• Bilder av dagligdagse gjøremål til oppheng i 
klasserom – ok  

• Dokumentasjon av enkeltbarn – samtykke  

• Publisering – samtykke  

• Bruk i dokumentasjonssammenheng kan også 
kreve konsesjon – Datatilsynet  

• Registrering, dokumentasjon av egne barn – rett 
til innsyn. (Rammeplan punkt 4.2, partsinnsyn 
forvaltningsloven) 

 

 



Taushetsplikt 

• Barnehageloven § 20 jf. forvaltningsloven § 13 
til 13f. – viktigst: «noens personlige forhold» 
– Helseopplysninger 

– Atferdsvansker, atferdsmønstre 

– Uheldige episoder 

– Barnets slektskap, familie- og forhold i hjemmet 

– Sosialhjelp, barnevern, hjelpebehov, fysiske eller 
psykiske problemer 

• Ansatte, foreldre i verv 
 



Forelderettene ved mistanke om 
omsorgsvikt 

barnehagepersonalet 
[skal] av eget tiltak gi 
opplysninger til 
barneverntjenesten, 
når det er grunn til å 
tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet 
eller det foreligger 
andre former for 
alvorlig omsorgssvikt 

Barnehageloven 22 



Fysisk og psykososialt miljø 

• Folkehelseloven, forskrift om miljørettet 
helsevern og forskrift om miljørettet helsevern 
skoler og barnehager 
 

• Produktkontrolloven, forskrift om lekeplassutstyr 
– Overlapp til folkehelseloven 
– Ikke aktivt tilsyn (Direktoratet for samfunnssikkerhet) 
– Private sertifisering 

 
• (Barnehageloven, forskrift om rammeplan) 



Folkehelseloven 

§ 16. Klage 

Har noen bedt kommunen gi pålegg om 
konsekvensutredning, retting eller stansing av 
virksomhet eller eiendom, jf. folkehelseloven § 
11 [Helseutredning], § 14 [Retting]og § 16 
[Stansing], er avgjørelsen enkeltvedtak selv om 
pålegg ikke blir gitt. 

 



Sykdom 

• Når må barnet holdes hjemme? 
 

• Smitte  
 

• Barnets deltakelse 
 

• Forskrift om miljørettet helsevern 
 
 

• Folkehelseinstituttets retningslinjer 



Eksempel: Øyekatarr  

Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn 
grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til 
moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig 
øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av 
smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen 
har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være 
behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil 
også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra 
barnehagen.  
 Smittevernboka kapittel 11 



Eksempel: Øyekatarr  

Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et 
barn som har symptomer på konjunktivitt skal 
undersøkes av lege. Dersom behandling igangsettes kan 
barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. 
Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn 
med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller 
behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til 
barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets 
foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i 
kommunen kontaktes Smittevernboka kapittel 11 



HVA NÅR KONTRAKTEN BRYTES? 
En hvilken som helst kontrakt!? 



Oppsigelse 

• Foreldres oppsigelse 
– Grunn? 
– Oppsigelsesfrist – 6 mnd = «urimelig» 
– Standardkontrakt PBL/Forbrukerombudet – 2mnd 
– Vanlige kommunale kontrakter – 1 mnd 

• Barnehagens oppsigelse  
– Saklig grunn – forhold ved barnehagen 
– Forhold ved foreldrene …  

• Private barnehager – f.eks.  Standardkontrakt 
• Kommunale barnehage – f.eks. Oslo kommune 



Oppsigelse 
 
Standardkontrakt (PBL/Forbrukerombudet) 
9. Oppsigelse av barnehageplass 
Oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 måneder pr. 
oppsigelsesdato. Oppsigelsen fra barnehagens side 
krever saklig grunn og skal skje skriftlig. 
Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen 
etter 1. april medfører en plikt til å betale 
foreldrebetaling ut juli måned. Dersom barnehagen får 
inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal 
betalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres 
forholdsmessig. 
 



Standardkontrakten punkt 10:  
Barnehagens mislighold 

 

Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side 
kan foresatte ha rett til de alminnelige 
misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og 
erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan 
barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig 
virkning. 

 



Standardkontrakten punkt 10:  
Foresattes mislighold 

[…] 
Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig 
mislighold. Ved vesentlig mislighold kan 
barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. Før 
en oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal 
barnehagen skriftlig varsle foresatte om konsekvensen av 
misligholdet, samt gi en frist på 14 dager til å rette opp 
forholdet. 
Styret i barnehagen kan kreve ekstra betaling for 
levering/henting av barn utenfor oppholds-
/åpningstidene. For tiden utgjør dette kr x,- pr. påbegynt 
½ time. 
 



Oslo: barnehageforskriften § 12 

Som vesentlig mislighold regnes blant annet: 
 

a) dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige 
opplysninger av vesentlig betydning gitt av foresatte, 
forsettlig eller grovt uaktsomt,  

 
b) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i 
henhold til betalingsrutinene,  

 
c) ved vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med 
barnehagen,  
 



Oslo: barnehageforskriften § 12 

Som vesentlig mislighold regnes blant annet: 
 

[…] 
 

d) dersom plassen ikke tas i bruk som bestemt i § 9,  
 

e) dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte 
ganger,  

 
f) dersom særskilte forhold gir grunn til det.  

 



Oppsigelse av barnehageplass 

• Forholdet til «barnets beste» 
• Problematisk 
• Konsekvenser 

– Betalingsevnen? 
– Barnehageplass i annen barnehage? 
– Barnehageplass i annen kommune? 
– Er retten til barnehageplass tapt? 
– Hva med søsken? 

• Forskjell privat og offentlig barnehage 
• Informasjonshåndtering – betalingspraksis  

 
 

 



Eks: Bergen kommune 


