Barnehagene
Gjelder fra 15.08.14

1. Formålet med tjenesten
Se vedtekter for barnehagene.
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Lovhjemmel:
Forvaltningsloven.
Barnehageloven m/forskrifter.
Nasjonal ”Rammeplan for barnehager”
Eidskog kommunes Oppvekstplan.
Eidskog kommunes Vedtekter for barnehagene.
Barnehagens årsplan.
2. Hvem kan få tjenesten?
Kommunens barnehagetilbud er åpent for alle barn bosatt i Eidskog.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august og søker innen fristen
1. Mars, har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt.

3. Hva omfatter tjenesten?
De enkelte barnehagene:
Magnor barnehage.
Skotterud barnehage, avdeling Skotterud og Matrand.
Eidskog naturbarnehage – Vestmarka, privat.
Skotterudløkka barnehage, privat.
Personalet i barnehagene i Eidskog består av fagarbeidere/assistenter og 2
barnehagelærere pr. avdeling.
Vi tilbyr frokost hver dag og varm mat 2 – 3 dager pr. uke.
Barnhagen har pedagogisk tilbud i åpningstiden 06.45 – 17.00
Foreldrerådet har EKFU (Eidskog kommunes foreldrerådsutvalg) som
kommunal overbygging.
4. Hva du kan forvente av oss
Foreldre-samtaler:
Det skal gjennomføres minst 1 obligatorisk foreldresamtaler pr. barnehageår.
Dersom du ønsker flere individuelle samtaler, kontakt pedagogisk leder.
Informasjon:
Årsplan deles ut ved nytt barnehageår.
Informasjonsskriv til foreldrene to ganger i året, inneholder halvårsplaner for
den gjeldende avdeling/barnehage. Ukeplaner henges opp på hver avdeling.
Generell daglig informasjon skrives på info – tavle i gangen på hver avdeling.
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5. Foresattes ansvar
Barnas klær skal navnes.
Barna skal være utstyrt med passende klær.
Barna skal følges helt inn i barnehagen, og hentes på samme sted.
Det skal meldes fra når barnet ikke kan komme i barnehagen.
Foresatte skal holde seg orientert om barnehagens rutiner.
Barna mister plassen ved uteblitt innbetaling i to måneder.
Foreldrene har ansvar for at førskolebarna deltar på skolens bli-kjent dager.

6. Praktiske opplysninger
Ferie:
I ferien vil barnehagetilbudet i Eidskog kommune samordnes.
Personalet fra de respektive barnehagene skal følge med ved et eventuelt
samordnet ferietilbud.
De private barnehagen har stengt juli mnd.
Tilleggstjenester:
Dersom barna skal delta ved tilstelninger som faller på dager barnet ikke har
plass, må foreldre/foresatte følge med.

Navn
Skotterud
Barnehage

Adresse Telefon
Leder
2230
62 83 37 70 Line Børli
Skotterud
2240
Åse Eidet
Magnor Barnehage
62 83 28 50
Magnor
Hermansen
Skotterud
Ass styrer
2235
barnehage avd
62 83 28 62 Irene
Matrand
Matrand
Albertson
Jeanette
Skotterudløkka
2230
480 531 83 Hauger
barnehage
Skotterud
Johansen
Lene
Eidskog
2233
917 79 010 Bonnerud
naturbarnehage
Vestmarka
Askerud

Epost
line.borli@eidskog.kommune.no

type
Kommunal

Ase.eidet.hermansen@eidskog.kommune.no Kommunal
Irene.albertsson@eidskog.kommune.no

kommunal

skotterudlokka@eidskog.kommune.no

privat

styrer@eidskognaturbarnehage.no

privat

Opptak:
Hovedopptak, søknadsfrist 15. mars.
Supplerende opptak hele året ved ledig kapasitet.
Eget søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside:
http://www.eidskog.kommune.no
Søknad sendes Eidskog kommune, Rådmannen, 2230 Skotterud.
Barnehageåret:
Barnehageåret starter 15. august, og løper til 14. august påfølgende år.
For førskolebarn som skal begynne på skolen, slutter barnehageåret 31. juli.
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Klage:
Klageinstans på enkeltvedtak er formannskapet og kan rettes til
Eidskog kommune, Oppvekst og læring, 2230 Skotterud.
Vedtak må påklages innen 3 uker.
Er du ikke tilfreds med hvordan barnehagetjenesten blir utført, ønsker vi at du
sier fra om det. Klage kan rettes til styrer.
Taushetsplikt: Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt etter § 13 i
Forvaltningsloven.
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