SAMMEN OM DET VIKTIGSTE

INFORMASJON TIL FORESATTE

Komsatoppen musikkbarnehage er en 3 avdelings privat barnehage som eies og
drives Komsatoppen barnehage as. Barnehagen drives i samsvar med
Barnehagelov, Rammeplan for barnehagen, forskrifter og interne/eksterne
retningslinjer, vedtekter.
Barnehagen har 45 barn i alderen 0-6 år.
Tamburinen er en avdeling for barn i alderen 0-2 år.
Klarinetten er en avdeling for barn i alderen 2-3 år og
Trompeten er en avdeling for barn i alderen 3-6 år.
Vi har 13 ansatte fordelt på 11,5 årsverk, herav 5 førskolelærere, 4 fagarbeider, 3
assistenter og 1 renholder.
Vi har et rikt og variert nærmiljø med Komsafjellet og alt det kan tilby, som nærmeste
nabo.
VEDTEKTER
Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter og vedtektene skal gi opplysninger
som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr.
barnehageloven.
http://komsatoppen.no/themes/komsatoppen/img/nyheter/vedtekter-.pdf
OPPSTART / TILVENNING
Plassen tildeles fra nytt barnehageår, eller fra dato i tilbudsbrevet. Barnehagen
sender ut velkomstbrev på mail for å avtale dag og tidspunkt for når barnet kan
begynne i barnehagen. Der vil dere også få informasjon om praktiske forhold i
forbindelse med barnehagehverdagen. En av foreldrene, eller en barnet kjenner
godt, må være sammen med barnet de første dagene.
FORELDREBETALING.
Maksprisen for en heltidsplass per måned er 2910,- Det betyr at maksprisen for en
heltidsplass per år er 32.010,- kroner.
Halv plass er 60 % av helplass.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2
Og 50 % søskenmoderasjon for søsken nr. 3
I tillegg til oppholdsavgift betales det for kost som er kr. 250.Det gis ikke søskenmoderasjon på kost.
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Det gjøres oppmerksom på at tildelt barnehageplass ikke kan tas i bruk før evt.
restanse i kommunale eller private barnehager/SFO er betalt.
Det gis også søskenmoderasjon for kombinasjon av plass i kommunal og privat
barnehage.

FRITAK EVENTUELL REDUKSJON AV FORELDREBETALING
Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage.
1) Du kan søke om redusert foreldrebetaling hvis familiens inntekt er mindre
enn 533 500 kroner
2) Hvis du har barn som er 3 år (f. i 2015) eller eldre, og familiens inntekt er
mindre enn 533 500 kroner (3 år og inntektsgrensen fra 1.8.18) har barnet rett
til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke.
Ordningen er søknadsbasert, og det må søkes på nytt for hvert barnehageår. Vedtak
om redusert foreldrebetaling gjelder fra første hele måned etter mottatt søknad og ut
barnehageåret. Alta kommune har ingen søknadsfrist, men søk så snart som mulig
når du har takket ja til barnehageplass eller har mottatt siste års selvangivelse,
gjerne før 20. juni sånn at søknaden forhåpentligvis er behandlet før fakturering i
august.
Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på kommunes hjemmeside.
MANGLENDE INNBETALING
Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i mer enn 2 måneder, vil plassen
kunne bli sagt opp med øyeblikkelig virkning med mindre særskilt betalingsordning
med barnehagen er inngått.
OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS.
Det er 2 måneders gjensidig skriftlig oppsigelse av barnehageplasser.
Oppsigelsestiden løper fra den første dagen i påfølgende måned. Plassen må
betales ut oppsigelsestiden.
Manglende foreldrebetaling er oppsigelsesgrunn.

BARNEHAGEÅRET / PLANLEGGING /KURSDAGER
Barnehageåret starter mandag i uke 33. Planleggingsdager er vanligvis de to første
dagene i nytt barnehageår.
Barnehagene holder stengt 5 dager hvert barnehageår i forbindelse med kurs og
planleggingsarbeid. Disse dagene framgår av barnehageruta som utarbeides av
barnehagen.
Barnehagens samarbeidsutvalg skal behandle forslag til barnehageruta.
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KLAGERETT
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker
kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen
må fremsettes skriftlig til kommunen og må nevne den avgjørelsen det klages over
og de grunner klagen støtter seg til.
Viser til Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med oss!
Komsatoppen barnehage
Komsahøyden 5
9511 Alta
tlf: 78 44 04 02/975 70 381
Vi ønsker barn og foreldre hjertelig velkommen til oss!
Hilsen Komsatoppen musikkbarnehage
Gøril E. Andersen
Daglig leder

