Lierne kommune
«Lierne – Det gode vertskap»
Oppvekst- og kulturetaten

Serviceerklæring for barnehager i Lierne kommune
Dette skal prege arbeidet i barnehagene:
Sentralt gitte lover- og forskrifter, Lierne kommunes veiviseren «Lierne – Det gode vertskap»,
grunnverdiene tillit – respekt – åpenhet og optimisme og barnehagens egne visjoner.
Formål: Frivilling tilbud for barn 0 – 5 år.
Driften av barnehagene er regulert i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og kommunens
vedtekter.
Dette kan du forvente av barnehagene;
 Du skal bli møtt av voksne som er åpen, hjelpsom,
imøtekommende, viser tillit og respekt.
 Barnehagedagen skal være preget av glede og positive opplevelser.
 Barnet ditt skal møte omsorgsfulle voksne med god faglig bakgrunn
og erfaring.
 Barnehagene fokuserer på naturen som en positiv ressurs, og bruker
mye tid ute.
 Barnehagene er inspirert av Reggio Emilias filosofi, - en filosofi og
arbeidsmåte, der den overordnede pedagogiske tanker er å la
barnets ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet viser vei til læring
og mestring.
 Barnet ditt skal få et pedagogisk tilrettelagt tilbud med aktivitets. og
utviklingsmuligheter både inne og ute.
 Barnet ditt skal ha medinnflytelse på sin hverdag i barnehagen.
 Barnehagen skal legge til rette for aktiviteter ut ifra barnets egne forutsetninger.
 Barnet ditt skal få muligheter til å leike med andre barn i trygge omgivelser under veiledning og
deltakelse av voksne.
 Barnet skal møte voksne som gode rollemodeller.
 Barn med funksjonshemming skal få et tilrettelagt tilbud innenfor barnehagen sine ordinære rammer.
 Du skal få informasjon om ditt barns hverdag i barnehagen.
 Du skal ha medinnflytelse gjennom daglig kontakt med barnehagen og i møter med barnehagen
(foreldremøter, foreldresamtaler, samarbeidsutvalg, brukerundersøkelser).
 Ved nytt barnehageår skal du få barnehagens informasjonsskriv.
 Barnehagen skal ha en egen årsplan som viser mål og retningslinjer for arbeidet i barnehagen, vedtatt
årsplan sendes alle foresatte innen oktober hver høst.
Forventinger til samarbeid mellom heim og barnehage:
 Deler viktig informasjon om barnet.
 Gjør deg kjent med barnehagens vedtekter, planer og rutiner.
 Leser informasjon fra barnehagen
 Bidrar til å skape et positivt miljø ved å omtale andre barn, deres familier og personal i barnehagen med
respekt
 Respekterer barnehagens åpningstider.
 Sørger for at barnet har klær som er merket og som passer for årstid og værforhold.






Holder barnet hjemme når barnet er sykt.
Gir beskjed om barnet ikke kommer i barnehagen.
Informerer barnehagen om forhold som påvirker barnets hverdag.
Gjør ditt beste for å komme på foreldrearrangementer, foreldresamtaler, møter og samtaler.

Saksbehandlingstid:
 Du skal få svar på søknad om plass i løpet av 3 uker, når det lyses ut ledige barnehageplasser om våren.
Søknader ut over dette behandles fortløpende.
 Tildelt plass gjelder til ut juli før skolestart eller inntil plassen skriftlig sies opp.
 Bruk elektronisk søknad om barnehageplass (ligger på kommunens hjemmeside);
Ny barnehageplass, overflytting og endring av oppholdstid
 Gjeldende vedtekter; Vedtekter for kommunale barnehager i Lierne kommune
Om barnehagen ikke oppfyller forventningene;
Ta det opp med pedagogisk leder på avdelingen.
Fører ikke dette fram: Ta det opp med styrer i barnehagen.
Hva koster en barnehageplass?
Kommunestyret vedtar hver høst nye satser for betaling av barnehageplass. Gjeldende satser for
foreldrebetaling finner du her: Brukerbetaling 2018 - Lierne kommune
Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling for familier som har lav inntekt. Søknadskjema og nærmere
orientering om ordningen kan du lese om her: Moderasjonsordninger foreldrebetaling
Forsikring;
Barna er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsavtale.
For nærmere opplysninger;
Ta kontakt med den enkelte barnehage eller oppvekst- og kulturetaten, tlf. 74 34 34 00
Lierne kommune har 2 kommunale barnehager:
Sandvika barnehage
Dr. Brønnsvei 12
7882 Nordli
Styrer Jannike T. Hildrum
jannike.hildrum@lierne.kommune.no

Sørli barnehage
Barnehageveien 13
7884 Sørli
Styrer Agnes Hammer Hanssen
agnes.hanssen@lierne.kommune.no

Kontakt oss
Lierne kommune
Heggvollveien 6
7882 Nordli
+47 74 34 34 00 / +47 74 34 34 90
postmottak@lierne.kommune.no
fakturamottak@lierne.kommune.no
Organisasjonsnummer: 972 417 963
Kommunenr: 5042
Åpningstider; Mandag – Fredag kl. 08:00 - 15:30

2
Vedtatt i utvalg for Folk og livskvalitet 13.12.2018

