1.

Priser og fakturering – Naturbarnehagene følger Sandnes kommune sine gjeldene priser

Sandnes kommune innførte fra 1. januar 2005 maksimalpris i kommunale barnehager (bystyret
22.06.04). Dette utgjør fra 01.01.2017 følgende priser.
Oppholdstid

5 dager

4 dager

3 dager

Delt plass

Terminbeløp:

2730

2420

1960

1720

Kostpenger:

500

400

300

250

Foreldrebetaling og kostpenger for den enkelte oppholdstid
Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer per barnehageår. Juli er betalingsfri.
Det faktureres månedlig forskudd ( den 20.). Ved tildeling av barnehageplass i løpet av året vil fakturering løpe fra
første oppholdsdag i barnehagen. Ved for sen henting vil det først gis en skriftlig advarsel av styrer. Foreldrene vil
deretter bli fakturert for en timepris pr. påbegynte time tilsvarende barnehagens kostnader. Dersom barnet etter
gjentatt purringer og skriftlig varsel ikke henter barnet innen åpningstiden, kan dette føre til at plassen blir
oppsagt.
2. Søskenmoderasjon
Sandnes kommune yter søskenmoderasjon i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Dette innebærer
for tiden 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3. Yngste barn er alltid definert som barn nr 1
osv. Moderasjonen gjelder for søsken i alle barnehager (kommunale og private). Foreldre/foresatte må selv
fremme søknad om søskenmoderasjon.
Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til
enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. (Forskriften gir nærmere
definisjon av søsken)
3. Redusert betaling
Regjeringen innfører fra 1.5.2015 en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks
prosent av inntekten for en barnehageplass. Foreldre som har rett på redusert sats etter de nasjonale reglene må
søke om dette så fort som mulig. Familier med lavere inntekt enn kr 486 750 vil betale mindre enn den nye
maksprisen for en barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader
om reduksjon. Støtteordningen gjelder for barn både i kommunal og privat barnehage. Søknaden finner Dere på
Sandnes kommune sin hjemmeside.
4. Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav
inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller
husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 417 000 kroner. Støtteordningen gjelder for barn både i
kommunal og privat barnehage. Søknaden finner Dere på Sandnes kommune sin hjemmeside.
5. Kontantstøtte
Kontantstøtte kan kombineres med plass i barnehage. Se NAV's hjemmeside.

6. Oppsigelse
Oppsigelse av en barnehageplass skal gjøres via oppvekstportalen.
Oppsigelsesfristen er satt til 2 måneder beregnet fra den 1. i påfølgende måned. Dersom plassen blir sagt opp
fordi barnet har fått plass i forhold til sitt førstevalg hos annen barnehageeier, reduseres oppsigelsestiden med 1
måned.
Barn som skal begynne på skolen har barnehageplass fram til 31.07 det året de skal begynne på skolen. Plassen
trenger ikke sies opp da den stopper automatisk. Dersom barnet likevel trenger barnehageplass frem til
skolestart, kan foreldrene be om en utvidelse av barnehageåret for en eller to uker i august mot betaling i aug.
Frist for å fremsette dette ønsket er 31. mai.
Oppsigelsestiden gjøres gjeldende når tilbud om barnehageplass er akseptert.
Gjentatte tilfeller av for sen henting, eller manglende foreldrebetaling kan føre til at barnet mister plassen.

