BETALINGSREGLEMENT FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL
KOMMUNE.
Bakgrunn: Lov om barnehager, forskrift om foreldrebetaling i
barnehager, vedtekter for de kommunale barnehagene og kommunale
bestemmelser
Behandlet og vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 08.11.2017.
Reglementet justeres administrativt etter eventuelle lovendringer.
Justert: 17.01.2022
Pkt 1.

Kultur og oppvekstetaten er ansvarlig for opptak og fakturering.
Ved tildeling av plass ved hovedopptaket 1.mars, skal dagen for skolestart registreres som
oppstartsdag. Ellers i året fra den dagen foresatte og barnehagen avtaler.

Pkt 2.

Hol kommune følger de nasjonale satsene for oppholdsbetaling. Maksprisen gjelder alle
typer barnehager, uavhengig av, om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av
Stortinget. Satser for oppholdsbetaling reguleres i behandling av Handlingsprogram og
Økonomiplan for Hol kommune. Kostpenger kommer i tillegg.

Pkt 3.

Barnehageplassen betales via giro hver måned. Betalingen skjer med 14 dagers forskudd den
15. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Pkt 4.

Foresatte gir barnehagen melding om barnets ferie innen 1.mai hvert år.
Barn som begynner på skolen skal ha avviklet fire uker ferie innen 15.august, beregnet for siste
12.måneder. Barnehagene er stengt på personalets planleggingsdager.
Barnehagene har tre uker sommerstengt uke 28, 29, og 30. På Geilo veksler Vestlia barnehage og Geilo
barnehage på å være åpen for brukere i Geilo, Vestlia og Dagali & Skurdalen disse ukene. Hol barnehage
er åpen for brukere i Hovet og Hol barnehage.

Pkt 5.

Det gis som hovedregel ikke fritak i oppholdsbetalingen ved fravær i løpet av året. Unntaket
er eventuelt barns sykefravær over 14 dager hvor det kan fremlegges legeerklæring.
Det kan søkes om permisjon fra plass i barnehage. Søknadsskjema finnes på Hol kommune sin
hjemmeside.

Pkt 6.

Oppsigelsesfrist er en måned jf. vedtektene. Oppsigelsen regnes fra den 1. i måneden
ETTER at oppsigelsen er mottatt. Betaling følger oppsigelsen.

Pkt 7.

Familien kan miste tilbudet om barnehageplass dersom betaling uteblir. Varsel fra
Kommunen om oppsigelse av plass sendes ut når betalingsfristen har overgått en måned.
Oppsigelsesvarselet er på 14 dager.

Pkt 8.

Åpningstidene i barnehagen er 07.00 – 17.00, men kan ved redusert behov være kortere, jfr. § 6 i
vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol kommune. Anbefalt oppholdstid er 8,5 time, men
kan ved behov være lengre. Barnet må hentes innen stengetid.
Ved for sen henting etter barnehagens stengetid ilegges et gebyr på kr 500.

Pkt 9.

Det er 30% søskenmoderasjon fra og med andre barn, og 50% fra og med tredje barn i
barnehage innenfor kommunens grenser, uansett eierforhold. Barna må bo sammen og ha
barnehageplass i bostedskommune for å kunne få moderasjon. Dersom en familie har plass både i
privat og kommunal barnehage, dekker den kommunale barnehagen refusjonen.

Pkt 10.

Barn som går i barnehage på redusert plass kan kjøpe dager ved behov og hvis det er
kapasitet i barnehagen. Pris per dag er 535 kr. Dette avgjøres av styrer.

Pkt 11.

Det betales kostpenger månedlig. Dette vises på faktura for oppholdsbetaling.
5- dagers plass: kr 170
4- dagers plass: Kr 138
3- dagers plass: kr 117

Pkt 11.

Det finnes to ordninger for moderasjon av oppholdsbetaling
• Reduksjon i foreldrebetalingen på grunnlag av inntekt. Ingen skal betale mer enn 6 % av
inntekten sin for opphold i barnehage. Dette gjelder både kommunale og private
barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private
barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.
• Gratis kjernetid 20 timer per uke for 2,3,4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart. Fra
01.08.2021 er denne grensen satt til 583.650 kroner.
Grensene følger til enhver tid Regjeringens satser.
Skjema for søknad om redusert betaling i barnehage ligger på Hol kommune sine
hjemmesider. Søknaden er elektronisk og vil bli behandlet/datert når komplett søknad med
dokumentasjon på hele husstandens inntekt er mottatt. Søknader om redusert betaling vil ikke bli
tilbakedatert og Hol kommune kan etterspørre dokumentasjon på inntekt i løpet av perioden som
innvilget søknad gjelder.

Pkt 12.

Foresatte gjøres oppmerksom på reglementet ved tildeling av barnehageplass.

Pkt 13.

Utvalg for kultur og levekår har behandlet og vedtatt reglementet 08.11.2017.
Reglementet blir justert administrativt etter eventuelle lovendringer.

