ORIENTERING OM
BARNEHAGENE I
MARKER KOMMUNE
BARNEHAGEÅRET 2016 - 2017

Marker kommune har én kommunal barnehage:
Grimsby
og
tre private barnehager:
Annen Etasje, Øymark
og Tussilago.
De private barnehagene er en del av kommunens
barnehagetilbud.
Informasjon om barnehagene kan du også finne på Marker kommunes hjemmeside:
www.marker.kommune.no
Revidert januar 2016

FELLES FOR BARNEHAGENE I MARKER
Søknadsfrist for opptak fra august 2015: 1. mars
Søknader som kommer etter denne dato blir vurdert etter hovedopptaket og etter hvert som plasser
måtte bli ledige i løpet av barnehageåret.
Søknaden sendes elektronisk: http://marker.kommune.no/barnehage.241199.no.html
Samordnet opptak:
Det blir foretatt felles opptak for alle barnehagene i kommunen. Svar på søknad om barnehageplass i
hovedopptaket kan beregnes i løpet av mai 2016. Mottatt barnehageplass gjelder den barnehagen og
den oppholdstiden som er angitt i tilbudsbrevet. Barnehageplassen beholdes til det er mottatt skriftlig
melding om opphør eller når barnet begynner på skolen. Søknad om hel eller delvis permisjon fra
barnehageplassen vurderes i forhold til barnegruppa og barnehagens venteliste.
Opptak av barn skjer etter følgende prioriteringer ved hovedopptak:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Jfr. Lov om barnehager § 13.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester§§4-12 og 4-4 annet og
fjerde ledd. Jfr. Lov om barnehager § 13.
3. Barn/familier med spesielle behov.
4. Søsken etter alder, til barn som ved nytt barnehageår allerede har plass i denne barnehagen; denne
regelen gjelder kun når alle barn i kommunen sikres barnehageplass siste året før skolestart.
5. Etter alder, de eldste prioriteres først.
Vedlegg dokumentasjon fra lege, psykolog, barnevern, PPT, helsestasjon eller sosialetaten hvis
barn søkes inn under opptakskriterier 1, 2 eller 3.
Opptakskrets og fortrinnsrett:
Opptakskrets for alle barnehagene er hele Marker kommune.
* Barn bosatt i Marker kommune har fortrinnsrett til barnehageplass.
* Ifg. Barnehageloven § 12 a har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august 2014, rett til å
få plass i barnehage fra august.
* Ved flytting til annen kommune i løpet av barnehageåret beholder barnet plassen ut barnehageåret
og må søke på nytt neste barnehageår.
* Ved ledige barnehageplasser kan barn fra andre kommuner tildeles plass og beholder plassen ut
barnehageåret, og må eventuelt søke på nytt neste barnehageår.
* Barn som ikke bor i Marker kommune og som i hovedopptaket søker om å få beholde plassen, får
fortsette i den barnehagen der de allerede går, hvis alle søkere fra Marker kommune kan tildeles en
barnehageplass.
Hvem kan få tjenesten?
Barnehagelovens § 12a lyder:
”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter
søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har
rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i
året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.”

Plasstørrelser og foreldrebetaling for de private barnehagene i Marker.
Plasstørrelse som tilbys Antall barnehagedager
Pris pr. mnd.
100 %
5 dager i uka
Kr. 2655 (endr.01.01.16)
80 %
4 dager i uka
Kr. 2257 (endr.01.01.16)
70 %
4 og 3 dager i uka
Kr. 1991 (endr.01.01.16)
60 %
3 dager i uka
Kr. 1726 (endr.01.01.16)
50 %
2 og 3 dager i uka
Kr. 1460 (endr.01.01.16)
40 %
2 dager i uka
Kr. 1195 (endr.01.01.16)
I tillegg betales det for mat, drikke og frukt. For Grimsby barnehage avgjør kommunestyret
om ny maksimalpris skal gjelde fra 1. mars 2016.

GRIMSBY BARNEHAGE
”Med stjerner i øya og skrubbsår på knea”
Grimsby barnehage ligger ca. 4 km nord for Ørje (langs rv 21). Den eies og drives av Marker
kommune, og er den eneste kommunale barnehagen. Vi er i en gammel grendeskole, og har
stor inne- og uteplass.
Hos oss er det 3 avdelinger som er aldersinndelt etter behov, og vi tar i mot barn fra 0-6 år.
Vi har også grupper på tvers av avdelingene. Dette for at vennskap skal kunne oppstå også
på tvers.
De minste barna sover ute i vogner.
Barnehagen har IKKE stengt i sommerferien, og har åpningstid fra kl. 06.30 (06.00 ved
behov) til 17.00. I skogen har vi en lavvo, og rundt oss er det gårder med dyre- og korndrift.
I barnehagen legger vi vekt på barns lek og tilrettelegger for den. Vi deler i grupper, vi har
voksne som er tilstede i leken og som kan være i forkant ved eventuelle konflikter. De
voksne undrer seg sammen med barna og utforsker sammen med dem.
Dette året har vi språk som fokusområde. I tillegg har vi fokus på lek, sosial kompetanse og
barns medvirkning.
Skolestarterne har to ganger i uken «klubben». Den ene dagen er de på turer hvor de sager,
lager figurer av det de finner i naturen, mater fugler og mye, mye mer. Den andre dagen
jobber de med tall, bokstaver, geometriske figurer, «skoleord» og mye annet gøy.
For oss er det viktig at personalet er kompetent. På huset har vi 5 med
førskolelærerutdanning, 4 fagarbeidere og 2 pedagogiske medarbeidere.
Vi ser det som vårt samfunnsmandat å være med på å gi de som ønsker praksisplass eller
lærlingplass velkommen.
I barnehagen gjennomfører vi ulike aktiviteter årlig. Blant annet:
- Vi markerer FN-dagen med å selge egenproduserte produkter.
- Vi har en dag på Kjølen vintersportssenter for de eldste.
- Grimsby Games. Dette er en sommeraktivitet hvor alle barna er med og alle får premie.
- Vi har vårfest, nissefest, luciamarkering, og mye mer.
Vi tilbyr 60, 80 og 100 % plasser. Stikk gjerne innom barnehagen for en titt 
Mailadresse: tsw@marker.kommune.no
Telefonnummer: 98 21 17 45

Øymark barnehage
Informasjonen dere finner her bygger videre på informasjonen dere
fant når dere søkte på ”Øymark barnehage”.
Den pedagogiske plattformen i Øymark barnehage
Vi ønsker at vår barnehage skal ha et inkluderende og anerkjennende
miljø, store og små skal respektere hverandres ulikheter. Vi ønsker at
barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo, de skal få bruke kropp og sjel i
et miljø preget av trygghet, humor og glede!
Fokusområder i Øymark barnehage
Personalgruppa og ikke minst foreldregruppa mener barnehagen bør
utnytte det som særpreger akkurat vår barnehage. Og det er vår
umiddelbare nærhet til Haldenvassdraget og skogen. Derfor er
Haldenvassdraget og naturen med på å prege innholdet vi tilbyr. I årsplanen vil dere se under
avsnittet om ”fagområdene” at vi prøver å knytte lek, naturen og Haldenvassdraget opp mot
de fleste aktivitetene våre. Utgangspunktet for våre planer er hva som kommer av ideer på
årsplandugnaden vi har på det første foreldremøtet på høsten.
I tillegg liker vi å jobbe prosjektrettet, hvor vi favner alle fagområdene i Rammeplanen. Vi
har ikke ekstra fokus på enkelte fagområder, men alle fagområder skal gjennomsyres i det vi
jobber med.
Vi prøver å få til et stort prosjekt hvert halvår, men det er barnas engasjement og interesser
som styrer hva vi til enhver tid er opptatt av! Vi ønsker heller mange korte læringsrike
prosjekt, fremfor et stort hvor vi ikke klarer å fange barnas oppmerksomhet!
Lavvogruppa/Gjøngerudgruppa
Barna spiser frokost i barnehagen før vi samlet går/kjører (avhenger av føret) til lavvoplassen.
Lavvoen har tilholdssted på Gjøngerud, hvor det i samme inngjerdete området er opparbeidet
fotballbane, volleyballbane, taubane, sandkasse og utedo I tillegg kan vi også fritt benytte oss
av bilcrossbanen. Her er det fine og varierte aktivitetsmuligheter hele året!
Dette er et valgfritt tilbud.
Betalingsinformasjon
Ved at barnehagen holder stengt i skolens jul – og påskeferie, kompenseres dette med at dere
blir fakturert for kun 10 ½ måned i året. I tillegg må dere betale ekstra for mat og drikke vi
serverer i barnehagen. Per i dag er dette kr 250,- per måned for en heltidsplass. Dette dekker
da drikke til alle måltider, lunsj og et lettmåltid på ettermiddagen.
De som skal spise frokost i barnehagen har med egen matpakke.
Vi er på facebook.

Øymark barnehage gjennom bilder!

Ønsker du å vite
mer om oss?
Ta kontakt:
Tlf. 69 81 17 93
eller
92 46 14 67
Vi er også på
facebook

Tussilago barnehage
Myraveien 13
1870 Ørje
Tlf. 69811212
tussilagobarnehage@hotmail.com
Styrer: Grete Klund Ørken

Tussilago barnehage er en privat, 4-avdelings barnehage i Ørje sentrum.
Åpningstiden er 6.30-16.45. Vi har stengt 4 uker i juli/august og 5 planleggingsdager.
Barnehagen tar i mot barn i alderen 0-6 år.
Det betales for 11 måneder i året, og i tillegg kr 200,- for mat, drikke og frukt.
I Tussilago barnehage har barna god tid til lek ute og inne. Uteområdet er stort og variert, og
byr på utfordringer sommer og vinter. Inne er det flere rom for allsidige aktiviteter.
Barnehagen har egen grillhytte på området som blir brukt hele året.
Vi bruker ofte nærmiljøet til turer og utforskning. Det er gangavstand til Bommen,
sluseområdet, skolen, biblioteket, og de eldste går helt opp til Fortet.
Vi låner gymsalen på skolen for fysisk utfoldelse, og skolestarterne er i svømmehallen.
Vår visjon:
”ET TRYGT STED Å VÆRE, ET MORSOMT STED Å LÆRE!”
De voksne i Tussilago vet at de har verdens beste jobb, og viser barna at de setter pris på
dem.

Vi håper du vil vite mer om oss, og kommer en tur innom!

Felles regler for oppsigelse, endring av plass, betaling og søsken moderasjon:

Oppsigelse eller endring av barnehageplassen må skje elektronisk.
Oppsigelsestiden/endringstiden er 1 måned regnet fra 1. eller 15. i hver måned.
I tidsrommet 01.05 til 15.07 er oppsigelsestiden 2 måneder.
Oppholdsbetalingen løper hele oppsigelsestiden.
Foreldrebetaling fastsettes i budsjett ut fra statlige føringer. Deltidsplasser gis et
påslag på 5 % på full plass. Matpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.
Betaling innkreves hver måned, 11 måneder i året.
Søskenmoderasjon er for barn nr. 2 – 30 %, barn nr. 3 – 50 %.
Søskenmoderasjon gjelder også for søsken i forskjellige barnehager i
kommunen.
Manglende foreldrebetaling ut over 2 måned kan føre til at barnet mister
barnehageplassen. Sykefravær eller annet fravær medfører ikke reduksjon i
foreldrebetalingen.

Redusert foreldrebetaling
Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er
høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.
Gratis kjernetid for fire- og femåringer
Alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med
lav inntekt (for 2015/2016 under kr 405000) har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra
høsten da barnet har to år igjen til skolestart.
Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes
fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.
Elektronisksøknadsskjema:
http://marker.kommune.no/barnehage.241199.no.html
Fra august 2016 er også 3-åringer omfattet av ordningen med gratis kjernetid. Mer
informasjon kommer når rutinene for 2016/17 er utarbeidet.

