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Sak 1/14

HANDLINGSPLAN . KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG, IDRETT OG
FYSISKAKTIVITET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Malin Sjursen Wulvik
t41383

Arkiv: C20

Saksnr.:
Ut4

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
26.02.20t4

Innstilling:

Oppvekstkomiteen vedtar handlingsplanen slik den foreligger

Dokumenter:

1. Innstilling
2. Handlingsplan2}l4

Innledning:

Kommunestyret vedtokTlll-2013 sak 69113 den framlagte handlingsplan- prioritert liste for
anlegg og områder for idrett og ffsisk aktivitet. Handlingsplanen som skal være med var ikke
på det tidspunktet ferdig utarbeidet. Kulturkonsulenten var i dialog med Srlkeskommunen om
revideringsarbeidet som var satt i gang og fikk utsatt fristen til å levere inn selve

handlingsplanen for inneværende är tll l.mars.

Saksutredning:

Handlingsplanen og prioritertliste må revideres / rulleres hvert år for at kommunen skal

oppfflle kravene til bl.a. spillemiddelbestemmelsene, slik at søkere på spillemidler i kommunen

således vil kunne være berettiget til å fi tilskudd til godkjente søknader.

I forkant av revideringen har det vært innspills møte med bl.a. lag og foreninger som ble
avholdt 1 5. 1 0. 1 3. Der ble det diskutert tidligere planer og tiltak, samt hva man kunne ha med
nå og hva en ønsker å satse på.

Vedlegg:

f . innkalling til innspills møte og tidligere handlingsplan

t9.02.r4

Stock
Malin S.Wulvik
kulturkonsulent

Kons. Rådmann
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RULLERING AV TEMATIS K KOMMUNE DELPLAN FOR

IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

I forbindelse med rullering av "tematisk kommunedelplan for anlegg

og områder for idrett og fysisk aktivitet", inviteres lag og foreninger,

anleggsbrukere, anleggseiere til innspillsmøte

Tirsda 15. oktober kl. 19.00 i kantinen åRådhuset.

planen er delt opp i: handlingsplan og prioritertliste. Det er ønskelig med

innspill på selve handlingsplanen for 2Ot4'

Nedenfor er handlingsplanen som ble vedtatt i2011.:

Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge

Tiltak Målgruppe Budsjett Ansvarlig Diverse/Status

Tilrettelegge for lek og

f,sisk aktivitet i og i
tilknyttning til skoler og

barnehage

Grunnskole og

barnehage

Innenfor

kommunens

budsjett, samt

spillemidler

Kultur og oppvekst,

samt teknisk etat

Spre info om

fi nansierin gsmulighete

ne samt motivere til
realisering av tiltak

"Gå til jobben"
Voksne Egne rammer

Kultur og oppvekst,

Helse og sosial
Etablering og

utvikling av

holdningsskapende

tiltak
"Gå til skolen"

Barn og unge Egne rammer
Kultur og oppvekst,

Helse og sosial

Teknofriedager - med

tilbud til alle

aldersgrupper

Hele

befolkningen

Egne rammer og.

tilskudd fra
folkehelsemidlene

Folkehelsekoordinat

or, kulturkontoret,

lag og foreninger

samt private

organisasjoner

Etablering og

utvikling

Paintballturneringer inne

og ute
Ungdom Egne rammer

Klubb Astor,

interresert ungdom

Etablering og

utvikling



Videreutvikle et allsidig

og bredt trenings og

aktivitetstilbud

Barn og unge Egne rammer

Lag og foreninger,

samt private

organisasjoner

Videreføring og

utvikling

Søke å etablere "aktiv

på dagtid" tilbud.

Kulturkontor, lege-

kontoret, Helse og

sosial,

Psykriatritjen, NAV,
Helsesøstertj.

Egne rammer, samt

eksterne midler
Voksne og

eldreAktiv på dagtid

Videreføring og

utvikling

Kultur kontoret.

Skiklubben,

Havøysund

Turmarsjklubb og

Rolvsøy bygdelag

Egne rammer
Hele

befolkningen

Turløyper og turmarsjer

- utvide med flere

topper/løyper

Etablere/utvikle

tilbudet

Kulturkontoret,

ungdomstjenesten

og Klubb Astor
Egne rammer

Ungdom på

ungdomsskolen

ivå og eldre
Äpen hall for ungdom

Sammenfatte tilbud

med

kontaktinformasjon

Folkehelsekoordinat

or, kulturkontoretEgne rammer
Hele

befolkningen

Registrering og

markedsføring av

eksisterende tiltak for

f,sisk aktivitet,

Etablering og

utvikling av tiltak
Helse og sosial,

Kultur kontoretEgne rammer
Hele

befolkningen
Etablere

Treningsko nta ktord ni ng

Videreutvikle og

etablere
Lag og foreninger,

Kultur kontoret

Egne rammer og

tilskudd fra

folkehelsemidlene

Folkehelsesatsninga -
integrering av våre nYe

landsmenn, merke

løyper til fiskevann

hyttevandring,

Etablere /videreutvikle

et godt samarbeid

mellom lag og

foreninger og

kulturkontor

Kultur kontoret,

Lag og foreninger

Egne rammer og

tilskudd fra

folkehelsemidlene

Alle lag og

foreninger

Etablere Kulturforum.

Se på / drøfte ny

organisasj onsmodell for
lag og foreninger i
Måsøy

Søke å bidra positivt i
forhold til å lette

organisatorisk

belastning for
foreningene i MK.

Kultur kontoret,

Lag og foreninger

Egne rammer og

tilskudd fra
folkehelsemidlene

Alle lag og

foreninger

Gjennomføre felles

seminar og

lederopplæring



Måsøy kommune
Kultur og OPPvekst

Tematisk kommunedelPlan for
idrett og fYsisk aktivitet

2014 - 2018

Handlingsplan 2014



9.0 HandlingsPlan 2014

Handlingsplanen vil bli rullert hvert år, hele planen revideres hvert 4' år

9.1 Handtingsplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Tiltakene er ikke i
Tiltak

LL\/II rvNwrp¡óv

Målgruppe ett Ansvarlig Diverse/Status

TreningskomPis

Barn og unge
primært, men På
sikt utvide til de

som har behov'

Egne rammer, samt

søke om eksterne

tilskudd.

Forebyggende enhet,

lag og foreninger.

Etablere/ utvikle et

tilbud,

Dans Barn og unge Egne rammer

Kulturkontoret, lag og

foreninger, samt andre

interesserte. Etablering og utvikling

Bra mat-kurs Hele befolkningen Egne rammer Frisklivssentralen

Teknofriedager - med

tilbud til alle aldersgruPPer
Hele befolkningen Egne rammer

Kulturkontoret, lag og

foreninger, samt

vate oner

Etablering og utvikling

Frisklivstrening Hele befolkningen Egne rammer Frisklivssentralen
Videreføring og

utvikling

Paintballturneringer inne

og ute
Ungdom Egne rammer

Klubbl,
ungdomsrådet,
interessert ungdom

Videreføring og

utvikling

Videreutvikle et allsidig og

bredt trenings og

aktivitetstilbud

Barn og unge Egne rammer

Lag og foreninger,
samt private
organisasioner

Videreføring og

utvikling

Turløyper og turmarsj er

- utvide med flere

topper/løYPer

Hele befolkningen Egne rammer

Kulturkontoret.
Skiklubben,
Havøysund
Turmarsjklubb og

Rolvsøv bYgdelag

Videreføring og

utvikling

Åpen hall for ungdom

Ungdom på

ungdomsskolenivå
og eldre

Egne rammer

Kulturkontoret,
ungdomstjenesten og

Klubb Astor
Etablere/utvikle tilbudet

Registrering og

markedsføring av

eksisterende tiltak for
akti

Hele befolkningen Egne rammer
Fo lkehelsekoordinator,
kulturkontoret

Sammenfatte tilbud med

kontaktinformasjon

Eldretrim

Beboere på Daltun
og hjemmeboende
eldre

Egne rammer FysioteraPaut
Videreføring og

utvikling

Kols og hjertetrim
Personer innen den

enkelte gruppe
Egne rammer FysioteraPeut

Videreføring og

Ungdomstrim
Ungdom (Primært
på ungdomssko!çql

Egne rammer Fysioterapeut
Videreføring og

Rygg-grupPe

Personer med
ekstra behov for
oppfølging pga

rvggplager

Egne rammer Fysioterapeut
Videreføring og

utvikling

2



med

raktiviteter,vinterqktiviteter,friluftslív,hallqktivíteter

o.,s.v.

*Frisklivssentralen drives øvfysioterapeuten i kommunen. Tjenestene som tilbys erfysisk aktivitet i grupper og

ore øv egen helse'

tå u,pãgrrn nøktrisikoforellerbegtnnende
til ner.

9.2 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv

9.2.1 Ordinære anlegg - nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste

Prioritering Ansvarlig Kostnader
Spillemidler
(foreløpise tall)

Status

Rehabilitering garderober, Måsøy kommune Ikke søkt

B Måsøy kommune- Ikke søkt

bane Private Ikke søkt

Havøysund Stadion, Måsøy Kommune Søkt

Rehabilitering sosiale rom

Polarhall
Måsøy kommune Ikke søkt

Polarhall Rehabilitering
Dekke

Måsøy kommune Ikke Søkt

Skytebane Rehabilitering og

oppgradering.
Etablere fasiliteter for
leirdue/

Havøysund
Sþrtterlag MJFF

Ikke søkt

9.2.2 Nærmilj øanlegg, Prioritert liste

Prioritering Ansvarlig Kostnader
Spillemidler
(foreløpige
tall)

Status

Flerbruksområde for all aktivitet
til bl.a. Paintball, hundeklubben
og friidrett "Indre bane lYsløYPa"

Måsøy kommune Ikke søkt

J



SøktRolvsøy
BallbingekomiteBallbinge, RolvsøY

9.2.3 for friluftsliv i ellet

9.2.4 Uprioritert liste
friluftsområder i Mås

over langsiktige behov for Fysisk aktivitet, idrettsanlegg og

kommune sortert alfab

StatusSpillemidler
(foreløpige tall)KostnaderAnsvarligPrioritering

Ikke søkt
MJFFMerking av tursti i fiellet

Ikke søktHavøysundKlubbhus/Lager
ben

MerknaderForventet
spillemidlerAktivitet / anlegg

Etablere Sylkelløype /Crossløype

Etablere tilbud om Dans/ Dansekurs/

Friidretts- og aktivitetsanlegget Friplassen'

Etablert i Snefiord.

Klatrevegg

Rehabilitering garderober, Polarhall

Tursti Rundt storvannet og ned til Storvika

Utbedre badeforholdene
Sandbunn På Mellomvannet

på Storvannet,

Videreutvikle StorvannsParken

4



Sak 2ll4

REGULERING UTLEIESATSER

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Malin Sjursen Wulvik
141385

Arkiv: 231 8153

Saksnr.:
2l14

Utvalg Møtedato
26.02.2014Oppvekstkomiteen

Innstilling:

Oppvekstkomiteen vedtar saken slik den foreligger

Dokumenter:

1. Kommunestyrevedtak sak 9610019 - husleiesatser

Innledning:

I henhold til kommunestyre sak 19196 skal utleiesatsene for samfunnshus, grendehus og

polarhall indeksreguleres pr.1. august hvert år. Dette er ikke gjort siden 2008, så i år blir det

gjort to reguleringer, en nå 26.2.2014, og en ny til 1. august. På denne måten er vi ajour med

tidligere vedtak.

Saksutredning

I år er indeksreguleringen pä 5,4o/o,under vises skjema på grupper, priser og økning.

De gruppeinndelingene som tidligere er vedtatt gjelder fortsatt.

Gr. 1. Private affangement: eks. bryllup, konfirmasjon, julebord, kurs

Gr. 2. Forretningsdrivende: eks. salgsmesser

Gr. 3. Laglforeninger inntektsgivende arr: eks. basar og kamper

Gr. 4. Laglforenin ger ikke- inntekts givende arr. Eks. medlemsm øter o g trenin gstimer

Gruppe 1: Private arrangement
(Eks. brvllup, konfirmasjon, julebord, kurs)

Sted Hverdag Hels Øknine
Havøysund Samfirnnshus
(hall oe kiøkken)

1297,- 1725,- 66,-188,-

Havøysund Samf,rnnshus
(hall, kjøkken og sal)

1568,- 2139,- 80 -1r70,-

Polarhallen 1187,- 2139,- 92.-1n0,-

Gruppe 2: Forretningsdrivende (eks.

Sted Hverdaq Hels Øknine
Havøysund Samfunnshus
(hall oe kiøkken)

1 787 22 I 1,- 92,-lll3,-
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Havøysund Samfunnshus
(hall, kiøkken og sal)

2139,- 2852,- rl0,-1t46,-

Polarhallen 2139.- 2852,- rr0,-1146,-

Sak2ll4

Gr.4.Ikke-inntektsgivende arrangementer av lag og foreninger bør fortsatt holdes
kostnadsfritt for arrangørene med tanke på at bygda trenger disse aktivitetene for fortsatt fokus
på Bolyst og Friskliv. En konsekvens av âtabetalt for også denne gruppen kan være at
aktivitetene forsvinner.

De enkelt laglforeninger som bruker lokalitetene har nøkler og rutiner for hvordan de ordner til
i sal og hall, slik at en er ikke avhengigav at noen må være på jobb.

Enbør heller finne bedre løsninger pà ã fa inn leieinntektene på de tre andre gruppene, enn å
kreve betaling for gruppe 4.

Vedlegg:

Havøysund, den 79.02.1 4

Ann Stock
Konst.rådmann

MalinWulvik
kulturkonsulent

Gruppe 3: Lag og foreninger -
inntektsgivende arr.
(eks. basarer og kamper)

Hverdag Helg Økning

Havøysund Samfunnshus
(hall oe kiøkken)

807,- 943,- 4T, -148t

Havøysund Samfunnshus
(hall. kiøkken os sal)

834,- 1125,- 43,-158,-

Polarhallen 1179,- 1345,- 60,-169,-
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Sak 3/14

BETALINGSSATSER KOST I BARNEHAGEN

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
r41438

Arkiv: 231 Al0

Saksnr
3l14

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
26.02.2014

Innstilling:
Oppvekstkomiteen vedtar å regulere foreldrebetaling til I<t.2.405,- prbarn/måned fra
01.04.14.. Satsen reguleres fremover etter Utdanningsdirektoratets årlige nasjonale satser med

virkning fra 01.01.

Oppvekstkomiteen vedtar å øke kostprisen for matpenger tllkr.2l5,- pr mnd for barn 1100%
plass.

Dokumenter:

l.Vedtekter for Høtten kommunale barnehage.
2. Sak l2l ll13 Betalingssatser
3. Mail: Nye nasjonale satser

Innledning:

Måsøy kommune vedtok 12012 ä følge Utdanningsdirektoratets satser for foreldrebetaling i
barnehage. Denne er nå indeksregulert for 2014.

Saksutredning:

Måsøy kommune har vedtatt å bruke nasjonale satser for foreldrebetalingen. Disse ble innført
0I.04.2013. Den nasjonale satsen pr barn i 100 % plass var da kr. 2330,- . Kommunen har

adgang til ï øke betalingen ytterligere, men da etter behandling i foreldre- og

samarbeidsutvalg. Måsøy kommune har valgt äfølge nasjonal makspris uten å fremme sak om

ytterligere økning som skissert.
Den nasjonale satsen justeres åÃigfraUtdanningsdirektoratet og er nå justert tilkr.2.405,- for
2014. Dersom kommunen skal følge de nasjonale satsene er det naturlig at de justeres etter de

årlige retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet. Det foreslås derfor å regulere fra 01.04.14 og

deretter regulere rutinemessig fra 01.01 hvert nytt kalenderår.

Når det gjelder betaling for kost sier Vedtektene for Høttenkommunale barnehage pkt. 8.9 at

kosþenger skal betales etter selvkostprinsippet - og reguleres årlig ut fra forbruk.. Kosþenger
i barnehagen nå er kr. 190,- i 100% plass. Dette inkluderer lunsj( tirsdag til fredag) og
fruktmåltidlknekkebrød/ yoghurt daglig, samt noe varm mat pàtttrerlutflukter/ andre spesielle

arrangementer. Det er et ønske å kunne tiþ regelmessig varm mat, men det er ikke mulig
innenfor de kostnadsrammer barnehagen har i dag. Sist økning ble vedtatt i2012 - og prisene

var da ikke regulert siden 2006. Satsen graderes i takt med prosent plass dersom barnet ikke
har fulI plass. Det gis ikke søskenmoderasjon for kostpenger.
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Sak 3/14

Leder i barnehagen forslår å øke denne satsen tllkr.2l5,- pr mnd. for barn med full plass.

Dette er helt på gjennomsnitt av det som betales i kommunale barnehager ilandet.(2I4,-
Kilde: SSB). Prisene på kost varierer mye, også avhengig av mat tilbudet. Måsøy sin sats i dag
er lavere enn landsgjennomsnitt i barnehager og gir utfordringer i forhold til selvkost. Med
tanke på normal prisvekst vurderes det som riktig og nødvendig å justere pris på kosþenger
for å ivareta selvkostprinsippet og tilby fortsatt kosttilbud som i dag. .Nytt forslag til sats

vurderes ikke til å true betalingsevne eller være urimelig - snarere vil kommunen ligge på et
gjennomsnittsnivå. Satsene skal justeres årlig etter vedtektene.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Det anbefales å følge Utdanningsdirektoratets årlige prisjustering på foreldrebetaling i
barnehager. Det anbefales også å øke betalingen for kost tllkr.215,- med virkning fra
01.04.14.

Vedlegg:

U*{-[ou,u
Tone-Hilde Faje
Leder oppvekst- og kultursektor
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Sak 4ll4

SKOLERUTE. 2OI4/I5

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye

141439

Arkiv:420

Saksnr.:
4l14

Kst. Rådmann

UtvaIg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
26.02.20t4

Innstilling:
Oppvekstkomiteen vedtar den foreslåtte skolerute for grunnskolene i Måsøy kommune
skoleåret 201412015

Dokumenter:

Forslag til skolerute skoleåret 201412015

Innledning:

Viser til forslaget om skolerute for neste skoleår. Det legger til grunn nåværende arbeidstids-

ordning for lærere.

Saksutredning:

Det er ønskelig med en felles skolerute for grunnskolene i Måsøy. Forslaget har derfor vært

drøftet i fellesskap mellom rektorene i kommunen. Det er enighet om å følge en felles skolerute
20141 2075. Skoleruta regulerer også åpningstid på SFO etter vedtektene.

Det forslås at elever starter 20. august. Lærere starter med2 planleggingsdager forut for start.

Dette har værtpraktisert ved Havøysund skole med god erfaring. Høstferien legges til uke 41,

vinterferien til uke 9. Skoleslutt for elevene blir 19.06, lærere avslutter med plnaleggingsdag
22.06.t5.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenserJ

Den foreslåtte skolerute for skoleår et 2014 I 20 1 5 anbefales.

Vedlegg:

V'ntf**
Tone-Hilde Fayd
Leder oppvekst - og kultursekfor
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FORSLAG TIL REVIDERTE VEDTEKTER. HØTTEN BARNEHAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
t41440

Arkiv:410 &00

Saksnr.:
5l14

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
26.02.2014

Tone-Hilde Faye

Leder oppvekst- og kultursektor

Innstilling:
Oppvekstkomiteen godkjenner reviderte vedtekter for Høtten kommunal barnehage.

Dokumenter:

l.Vedteker for Høtten kommunale barnehage revidert 10.04.08

2. Forslag til reviderte vedtekter

Innledning:

Vedtektene for Høtten kommunal barnehage ble revidert i oktober 2008.

Som en del av kvalitets- og planarbeid har en også sett på formuleringer i vedtektene og funnet
at debør revideres.

Saksutredning:

Det foreligger vedtekter for barnehagen fra 2002 - revidert 12006 og sist i 2008. Som en del

av gjennomgangen av styringsdokumenter i barnehagen En har nä sett på vedtektene på nytt og

funnet grunn til å revidere en del av teksten. Det har vært et mål at vedtektene skal være klare

og omhandle rammene slik at det i realiteten regulerer daglig drift og ivaretar forsvarligheten.
Nytt er at en har tatt nn bemanningsnoffn. Denne norm har vært brukt som grunnbemanning i
norske barnehager i en årrekke og er nå varslet vedtatt som krav i Barnehagemedlingen
2OI|2OI3 ( St. meld 2{Fremtidens bamehage).

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡ogsa personal- og økonomiske konsekvenserJ:

De foreslåtte reviderte drøftes og anbefales vedtaff.

Vedlegg:

Vedtekter Høtten bamehage

Havøysund 19.02.14

6Þ/-.
Ann J Stock
Kst. Rådmann
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MASØY KOMMUNE

VEDTEKTER.
For

HØTTE}T

KOMMU}TALE

EAR.}TEI-IAGE

VEDTATT AV ittÄSØy K9MMUNE v / OPPVEKSTKOMITEEN

DEN 5. MARS 2OO2 SAK OOO4/02

ENDRET 4 . SEPTEMBER SAK OO22 / 06

VEDTEKTENE SIST ENDRET I OPK 1O.O4'2OO8 - SAK 13/08



1 EIERFORHOLD

1.1 Høtten barnehage eies og drives av Måsøy kommune'

1.2 Mäsøy kommunestyre har plassert det forvaltningsmessige

ansvar for barnehagen til kultur- og oppvekstetaten'

2. FORM^ÀL
2.r

2.2

2.3

3. SAMARBEIDSUTVALG
SamarbeidsutvalgetvedHøttenbarnehageskalbeståav5
medlemmer - og settes sammen slik:

2 foreldrerepresentanter
2 representanter fra de ansatte
L repersentant fra skoleeier (politisk valgt)

I tilleg! ^àt", 
barnehagestyrer som samarbeidutvalgets

sekretær'

4. OPPTAK AV BARN

4.1 Plasstørrelse
4.L.LDetkansøkesomhelellerdeltplass.Utgangspunkteter

en 1OO % plass som kan deles opp i 40 o/o' 50 % o960 o/o'

Forutsetningen for at en plass kan deles opp er at to barn

kan d.ele en 1OO %o plass' Slike delte plasser gjelder hele -

Høttenbarnehageskald.rivesisamsvarmed'detilenhvertid
gjeldende lover og forskrifter for barnehagedrift'

Tilsynsansvaret ät"' s 16 i lov om barnehager er lagt til kultur-

og oppvekstsjef.
nãtgeãae utføret tilsYnet På veg n:

Kultur- og oppvekstsjef samt st tatsjefen'

Følgende representante
Styrer, én representant representant fra

de tilsatte i barnehagen'
Brrn"h"gen skal sikre barn gode utviklings- og

aktivitetsmuligheter i nær foiståelse og i samarbeid med

hjemmet. e"rn"hagen skal hjelpe til med å gi en oppdragelse i

.á*"rrur med kristne grunnverdier'
I samarbeid med skolãn skal barnehagen arbeide for å- lette

overgangen mellom barnehage og skole'

ikke delte dager.
4.I.2 Foreldre *åJpt""s for sitt barn i barnehagen kan ved

søknad få kjøpe enkeltdager' Søknaden må foreligge rett

før denattueile d.agen. Avdelingens kapasitet av$ør slike

inntak. Vedtaken" ãk"p"t ikke presedens og kan ikke

ankes til kultur og oPPvekst'

1



4.1.g Barn som går i 1' klasse og har plass ved SFO kan ved

ledig t apaSiiet tå plass u"l bu'tttèhagen de dagene skolen

harstengt.Oettegjelderd'ageneipåskeuken'vinterferien'
juleuken- og skolens planleggingsdager'

4.2 OpPtaksmYndighet
4.2.1èãfr"rrrt áet eikonkurranse om plassene blir

hovedopptaket foretatt av opptaksutvalget' som er

sammensatt slik:
- en politisk valgt representant' valgt av oppvekstkomiteen

- to fra adminisirasjãnen på kultur og oppvekst;

oPPvekstsjef og Ped
OPPtaksutvalget ko
BarnehagestYrer };rat møI
Ved særsi.iti*rt ttad innh g uttalelse'

4.2.2Dersomdetikkeerkonkurranseomplasseneforetar
stYrer oPPtak.

4.2.g Ved hovedopptak blir det holdt av 2 - 3 plasser som

ankeplas..,.-v"dbehovblirdetholdtavlplasstilbarnav
førskolelæil, .o* evt. må tilsettes etter hovedopptak.

4.2.4 Oppvekstkomiteen blir ankeinstans'
Ved behandling av ankesaker blir medlemmene av

oPPtaksutvalget ugild'

4.3 Opptak i løpet av barnehageåret
4.g.1Ved ledig i<apasitet tar styier inn fortløpende ettër den

ved.tatteprioriterteventelisteetterankebehandlingen.
søknader som kommer inn, etter hovedopptakets

søknad teliste'

4.g.2I svært ved uttalelse fra

sakþn alle På

ventelisten. ved slike tilfeller skal opptaksutvalget fatte

vedtak.

4.4 OpPtakskriterier
4.4.L 

-Opptaket 
vil foregå etter o 1

sáknaden' Ut fra dette vil
helhetsvurdering av barne

4.4.2 Barn vil normati it<t<e tå ti er

fylt 10 mnd. I sPesielle til
aldersgrensen.
Rvgjørélsesmyndighet i slike saker legges til
barnehag".Ç,"t og kultur- og oppvekstsjef'

Det forut""tã"" enighet. ved ãvsiág kan søknaden ankes til

OpPvekstkomiteen'
4.4.3 Opþt"rctriterier i prioritert rekkefølge:
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1. Funksjonshemmed'e barn gis prioritet ved opptak, jfr. S

9 i Lov om Barnehager'
2.F,arnfra hjem med ianskelige sosiale forhold og/eller
- 

sykdom i h¡emmet, kan tas opp etter sakþndig

behov Prioriteres.
5. Der del er flere søkere som står likt enn det er

barnehageplasser,ford'elesplassenevedloddtrekning.

4. 5 Opptaksperiode / oppsigelsesfrist
4.s. I søknadsfrist ved. tãrr"ãopptak er 1. mars i opptaksåret.

Søknad om opptak skjer på eget skjema'

Søknadsfrist kunngjøies i loku.lpt"sse og ved oppslag'

4.5.2 av
ier
tar t

barnet fYller 6 år')' Barnet ie

førdetbegynnerpåskolen.Mankanbeholdeplassen
frem til skolestart mot at man da betaler for den perioden'

d.askalogsåferieværetattutf'ørbarnetslutter.Ønsker
manå.labarnetslutte3l.juliutenatbarnettarutferie
må man betale for tre uker'

4.5.3 Barn .o* tli' tatt opp får plass i barnehagen' ikke på 
"."

bestemt avd,eling. Ulfia aniall barn totalt vil det b1i vurdert

hvor mange avdãlinger som skal holdes åpne' Deling av

b"r^"grtff., og nyãting fra en avdeling til en annen vil

derforkunneforekomme.Detblirdatatthensyntilbarna
slik at gruppene blir best ut fra en sosialpedagogisk

vurdering.
4.5.4 Gjensidiioppsigelsefrist for plass i barnehagen er 1 -9'.-

Oppsigelå.å *a foreligge smìfttig' Ved' overgang fra hel til

fråiv pi"ts gjelder også oppsigelsefrist på 1 md'

4.5.5 Barn som blir tatt inn i barnehagen utenomm

hovedeinntaket - vilev' Få plass for angjeldende

barnehaf"ãr, *"r, må søke på lik linje meed alle andre på

førstkom-mend.ehovedinntakforåtåfastplass.
4.5.6 Foreldre som melder barna ut i perioder,-mister således

retten til slik fast plass og må ev' søke på nytt ved neste

hovedinntak'
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s. Å,pnrncsrlD, BARNEHAGEÃR, FERIE

halvtime.
Ved kjøp av enkeltdager er dagsprisen kr' 150'00' Det gies

ikke søskenmoderasjon her'

Apningstid
eärtt"ñu.gens åpningstid er 0715 - 1615'

Julaften,-nyttåisaften og onsdagfør påske er

åpningstiden 0715 - 1200'

Âãti"Ë.,iden kan reduseres d'ersom behovet ikke er

tilstede.
DetmåminstværeSforeldresomharbehovforåutvide
ãptirrg.tidenføt dette blir vurdert' Utvidet åpningstid' som

medfører bemanningsøkning, må ha politisk godkjenning

f.ør det iverksettes.
g.'".1'"geåretsbegynnelsefølgerskoletutaforelevene
rl.¿ rf"oãysund sAõíe (rundt-23' august) og avsluttes

rundt samme dato kalenderåret etter'
Barnehagen har fem planleggingsdager i barnehageåret' på

disse d.agene holder barnehagen stengt'

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i \øpet av et barnehageår,

hvorav 3 skal være sammenhengende'

5.1

5.2

5.3

6. TAUSHETSPLTKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

6.1 AlIe som arbeider i barnehage eller forvalter

barnehagesakererund'erlagtforvaltningslovensreglerom
taushetsplikt jf' Lov om barnehager S 21'

6.2 Barnehag"p"i"otalet har opplysningsplikt overfor

"o"iátt¡"ã"åttt' 
og barnevernet jf' Lov om barnehager

SS 22 og23'

7. BETALING
7.I Barnehageplassen betales hver måned'

7.2 Satsen for opphold i barnehagen fastsettes av

kommunestYret'
7.g August må'ned er betalingsfri'
7.4 let gi"s 50 % søskenmoderasjon. Det barnet som har

størst prosentvis plass betales det fullt ut for, de

resterende søskene får 50 % reduksjon'

7.5 Det er betalingsfritak når barnet har sykefravær ut over L

det
sjon

fra lege.
7.6 I tilfeller der barn hentes etter barnehagens stengetid er

det et tilleggsgebyr på kr' 1OO'oo for hver påbeginte

7.7
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T.BBarnfraSFosomfårplassibarnehagen(sepkt.3.1.2)
betalei ,.À*" dagspris som ved kjøp av enkeltdager'

kr. 150,00'
7.g Kostpeáger skal fastsettes etter selvkostprinsippett Hvert

år pr. i.ägr"t reguleres kostpenger ut fra forbruk. Etter

tilrådin g ira-fo r"t¿ärådet kan s amarbe id sutvalget fatte

ved'takomåredusere/økekosttilbudettilbarni
bu',,'"hu.gen.Derigjennomkanforeldreneværmedåstyre
foreldrebetaling kost'

7.to Dersom foreldrene unnlater å betale for barnehageplassen

vil den tildelte plassen bli sagt opp' Har man tidligere

ubetalte barneñageregninger vil man ikke komme i

betraktning ved tildeling av barnehageplass'

8. AREALUTNYTTING
g.1 n.rrr.tãgen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for

formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid'

Barnaskalhamulighetforvarierteaktiviteteritrygge
o*gi*ir.r. Uteom'ád"t skal normalt ligge i umiddelbar

tilknytning til barnehagens lokaler'-

8.2 Som rãtniãgsgivende norm for areal vil Måsøy kommune

bruke a"paiternentets veiled.ende norm for arealutnytting'

For barnå l"k".r"al inne er den 4m2 netlo pr. barn over tre

år, og om lag 1/3 mer pr' barn "ld:t 
tre år' UtearealeLbøt

u*r"-o*Iag6 ganger leke- og oppholdsareal inne'

9. UTLEIE
10.1 Barnehagen kan leies ut i henhold til utleiereglement'

1(). FORSIKRING
10.1 Barna er ulykkesforsikret gjennom KLP Skadeforsikring'

Kopiavforsikringsvilkårenekanmantåhosstyrer.
lo.2Barnehagenerstatterikkegjenstandersomerforsvunnet

euer øà"iägt i barnehagen, som briller, leker, klær,

smYkker o' lign'
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Sak 6/14

REGNSKAP IZZANOVA FAMILIEBARNEHAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
t41447

Arkiv:210

Saksnr.: Utvalg
6l14 Oppvekstkomiteen
I Oppvekstkomiteen

Møtedato
26.02.2014

Innstilling:
Avslutningsregnskap for Izzanova bamehage tas til orientering

Dokumenter:

1. Mail fra regnskapsfører

Innledning:

Izzanova familiebarnehage på Rolvsøya er avsluttet

Saksutredning:

Vedlagt ligger regnskap for 2012 da bamehagen ble awiklet. Regnskapet er revisorgodkjent
og viser atbamehagen ble awiklet med et underskudd pâ13.526,66 .

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Fremlagt regnskap tas til orientering.

Vedlegg:

Tone-Hilde Faye
Leder oppvekst- og kultursektor
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Sak 7ll4

KOSTBETALING. ANSATTE I HØTTEN BERNEHAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye

141448

Arkiv:410 &55

Saksnr.:
7lr4

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
26.02.2014

Tone-Hilde Faye

Leder oppvekst- og kultursektor

Innstilling:
Oppvekstkomiteen vedtar ä øke matpenger fra ansatte tllkr 243,- pr mnd/ansatt full stilling
Vikarer betaler kr.20,- pr arbeidsdag.

Dokumenter:

Innledning:

Det er behov for å regulere betaling for mat ansatt spiser på jobb.

Saksutredning:

I barnehagen er det en del av hverdagen og pedagogikken at personale spiser sammen med

barna. Det er viktig at de voksne deltar og er eksempler under måltidene.

Prinsippet er at dette også skal være til selvkost. De ansatte har til nå betalt kr. 143,- pr mnd.

Dette er lavt ogbør økes. Det er de barnehageansatte enig i.

Det foreslås en økning tl|Lir.243,- pr mnd. Det tilsvarerþ,r 12.- pr arbeidsdag. Det foreslås

samtidig en enhetspris for vikarer til kr. 20,- pr arbeidsdag.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡ogsa personal- og økonomiske konsekvenserJ

Det anbefales å gjennomføre de foreslåtte økningene

Vedlegg:

Havøysund, 19.02.14

S.it Å
Stock

Kst.
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