BÆRUM KOMMUNE
RÅDMANNEN

Dato:
Arkivkode:
J.postID:
Arkivsaksnr:

NOTAT

30.04.2018
2018093579
18/7010

Til:
Kommunestyret

Fra:

Rådmannen

Vedrørende:

Spørsmål til årsrapportens kapittel 07 Barnehage

Ved behandlingen av årsrapporten i Hovedutvalg for barn og unge stilte representanten Skard
spørsmål til kapittel 07 Barnehage, avsnitt Utfordringer fremover, kulepunkt tre. Representanten
ba om et notat som kunne redegjøre nærmere for det som fremkommer i kulepunktet, som lyder
slik: «Ny pedagognorm sier at barn som fyller 3 år i løpet av året regnes som store barn fra
august. Dette medfører at færre plasser blir tilgjengelige på småbarnsavdelingene, og at
barnehagene ikke kan ta inn barn som fyller 1 år etter 1. desember, innenfor budsjett.
Barnehagedriften blir mindre effektiv.»
Rådmannens svar:
I 2017 ble det presisert fra Utdanningsdirektoratet at barn i barnehage skal regnes for å være over
tre år fra august det året de fyller tre år. Det stilles krav til både bemanning og areal som for små
barn for treåringer frem til august det året de fyller tre år.
Tidligere år har blant annet Bærum kommune praktisert at barn i barnehage som fylte tre år
første halvår ble regnet som tre år fra 1. januar det samme år. Det medførte at barnehagene hvert
år fra 1. januar fikk ledig kapasitet, areal- og budsjettmessig, på grunn av de barn som ble regnet
som fylt tre år fra 1. januar. De samme barna kunne således ivaretas med mindre areal og
budsjettmidler, og barnehagene kunne gjennomføre merinntak fra 1. januar.
Nytt regelverk innebærer at det ikke blir ledige plasser i barnehagene fra januar fordi alle barn
som fyller tre år skal regnes som tre år fra august det året de fyller tre år.
Dersom barnehagene har areal og pedagoger i henhold til bestemmelsene i lovverket kunne
barnehagene tatt inn barn, men budsjettrammen gjør at kommunale barnehager ikke har
anledning til det.

For våren 2018 har resultat av nytt regelverk medført at det har vært over 300 barn som ikke har
fått barnehageplass, barn som har fylt 1 år fra 1. desember 2017.
Fra 2018 har ikke merinntak i kommunale barnehager latt seg gjennomføre fra 1. januar innenfor
budsjettrammen pga. nytt regelverk som fastslår at alle barn som fyller tre år skal regnes som tre
år i henhold til arealkrav og bemanningsnorm fra august det året de fyller tre år.

