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Oversikt over barnehagetilbudene i Rennebu 2018-2019
Barnehage
Vonheim barnehage
Bjerkveien 13
7391 Rennebu
Enhetsleder: Marta Hage
marta.hage@rennebu.kommune.no

Type tilbud

Åpningstid

Dager

1-6 år

07.00- 16.30

Alle dager

07.00- 16.30

Alle dager

5 dager/uke- 100%
4 dager/uke- 80%
3 dager/uke- 60%
2/3 dager/uke- 50%

Tlf 72 42 81 90 (mob 977 70 294)
2/3 dg/uke-18,75 t/u
(kun for ettåringer)
Voll barnehage
Orkdalsveien 1421
7393 Rennebu

1-6 år

Enhetsleder: Ruth Kvam Grøtte
ruth.grotte@rennebu.kommune.no

5 dager /uke 100%
4 dager/uke- 80%
3 dager/uke- 60%
2/3 dager/uke- 50%

Tlf 72 42 25 82 (mob 977 90 909)
2/3 dg/uke- 18,75 t/u
(kun for ettåringer)

Tilbudet for ettåringer er på 7,5 timer per dag, og henholdsvis to og tre dager per uke.
Tilbudet gis kun i samme tidsrom som familien mottar kontantstøtte, det vil si tidligst fra
måneden etter at barnet har fylt ett år, og maksimalt fram til og med kalendermåneden før
barnet fyller to år. Fra fylte to år går plassen automatisk over til ordinær 50 % plass (22,5
timer per uke), hvis da ikke familien ønsker å søke på et større tilbud.
Både Voll barnehage og Vonheim barnehage er stengt i 2 uker i sommerferien.
Alle barn skal ta ut 4 uker ferie i løpet av sommeren. Skolestartere må ta ut disse 4 ukene før
1.august.
Barnehagene er stengt 5 dager pr år på personalets kurs- og planleggingsdager.
Mer informasjon om barnehagene i Rennebu finner du på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no

Søknadsfrist
Søknadsfrist for nye søkere, samt de som ønsker å endre tilbudet neste barnehageår er 1. mars
2018.

Side 2 av 5
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 81 00 - Faks 72 42 81 01 - postmottak@rennebu.kommune.no - www.rennebu.kommune.no

Veiledning for utfylling av søknadsskjema
1. Det kan kun søkes barnehageplass elektronisk. Elektronisk skjema finner du ved å gå på
nettsiden til Rennebu kommune www.rennebu.kommune.no De som ønsker hjelp til
utfylling av søknadsskjema, eller ikke har tilgang til PC for elektronisk søknad, kan
kontakte den enkelte barnehage eller Servicetorget på kommunehuset.
Du vil få tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt.
2. Det skal fylles ut ett skjema for hvert barn det søkes plass for.
3. Oppgi ønske om ukedager dersom det søkes om reduserte tilbud. Det tas forbehold om at
ikke alle ønsker kan imøtekommes.
4. De som allerede har barnehageplass, og som ønsker samme tilbud også neste barnehageår,
trenger ikke å søke.
5. Dersom det foreligger legeattest, anbefaling fra lege, PPT, sosialkontor, e. l., legges disse
ved søknaden elektronisk, eller sendes som eget vedlegg i brev til:
Rennebu kommune, v/Servicetorget, 7391 Rennebu.
Når det gjelder andre opplysninger som er av betydning for behovet for barnehageplass,
kan dette skrives på eget ark, og legges ved søknaden på samme måte som beskrevet over.
6. Det er samordnet opptak for barnehagene, noe som innebærer felles registrering av alle
søknader sentralt i kommunen. Opptak foretas av enhetsleder ved den enkelte barnehage.
7. Tilbakemelding på søknaden vil bli gitt ca. 1 måned etter søknadsfristens utløp.

Ved opptak av barn i barnehagene prioriteres:
I følge Vedtekter for barnehagene i Rennebu pkt 10 (vedtak K- styret 14.12.2017) er Rennebu
kommune opptakskrets, og følgende opptakskriterier gjelder i prioritert rekkefølge:
1- Barn bosatt i Rennebu kommune.
2- Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr barnehageloven. Det skal foretas en
sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
3- Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester, jfr
barnehageloven.
4- Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre
forhold.
5- Barn av innvandrere som skal delta i introduksjonsprogram, jfr
introduksjonsloven.
6- Barn av flyktninger/minoritetsspråklig bakgrunn.
7- Barn som har ett år igjen til skolestart.
8- Barn som har søsken i barnehage.
9- Barn av eneforsørgere.
10- Behov for endring av oppholdstid for barn som allerede går i barnehagen.
Under ellers like forhold prioriteres de eldste, etter barnets fødselsdato.
Det må for øvrig foretas en helhetsvurdering av den enkelte søknad slik at barnets beste blir
ivaretatt.
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Ved ledig kapasitet etter hovedopptak, kan det vurderes å gi plass til søkere fra andre
kommuner. Plassen tildeles da for ett år av gangen.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad til hovedopptak rett til å få plass i barnehage fra august, det
året det søkes.

Oppholdsbetaling pr.måned. Betalingssatser gjeldende fra 1.januar 2018.
Heldagstilbud 5 dager pr.
Fulltid
uke
45 timer
2.910 kr

4 dager pr.
uke
36 timer
2.410 kr

3 dager pr.
uke
27 timer
1.900 kr

2/3 dager
pr. uke.
22,5 timer.
1.630 kr

2/3 dager*
pr. uke
18,75 timer
1.600 kr

*Kun for ettåringer
For heldagstilbud betales det for 11 måneder pr. år.
Søskenmoderasjon 50 % f.o.m. barn nr. 2.
Ordningen med maksimalpris for foreldrebetaling videreføres, og i 2018 er maksimalprisen
for en heltidsplass 2 910 kroner per måned og 32 010 kroner per år.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
Ordningen som sikrer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en
barnehageplass er videreført. I 2018 vil husholdninger med inntekt under 533 500 kroner ha
rett til redusert foreldrebetaling.
For å få redusert foreldrebetaling må hver familie søke på eget skjema, og det søkes for ett år
av gangen. Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1. juni 2018 for barnehageåret
2018/19. Kostpenger er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget.
Siste års selvangivelse kreves som dokumentasjon for reduksjon i foreldrebetalinga.
Mer informasjon om moderasjonsordningen finnes også på http://www.udir.no/Barnehage.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav
inntekt. For 2018 er inntektsgrensen satt til 450 000 kroner.
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Personvern
Ved oppstart i barnehage vil det bli samlet inn en del personopplysninger. Rennebu kommune
er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger du gir ifra deg. Personopplysninger vil
bli behandlet etter § 11 i personopplysningsloven.
Opplysningene vil bli benyttet i forbindelse med tilrettelegging av barnehagetilbudet for
barnet. Opplysningene kan også bli benyttet i samtaler med bl a PPT, helsestasjon og
sosialtjenesten, men etter nærmere avtale med foreldre. I tillegg vil opplysningene bli benyttet
ved rapportering til NAV angående beregning av kontantstøtte.
Det gjøres oppmerksom på at det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. §18 i
personopplysningsloven hjemler rett til innsyn i barnets mappe. De opplysninger som
framkommer, vil bare bli benyttet i forbindelse med kommunens saksbehandling.
Personopplysningene vil ikke bli utlevert til uvedkommende. Opplysningene oppbevares
sikkert, og så lenge som bestemt i kommunens arkivregler. Nærmere opplysninger om
lagringstid og sikkerhetstiltak kan fås ved henvendelse til enheten.

Side 5 av 5
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 81 00 - Faks 72 42 81 01 - postmottak@rennebu.kommune.no - www.rennebu.kommune.no

