Privat familiebarnehage – søknad om godkjenning
Del 1:
Søknad om godkjenning av ordningen/organiseringen av familiebarnehagen
Opplysninger om søker:
Navn:
Privatadresse:
Telefon/mobil:
E-postadresse
Eiers /søkers utdanning (fylles bare ut hvis eier skal arbeide i familiebarnehagen).

Eiers erfaringsbakgrunn i forhold til barn/barnehage:
(fylles bare ut hvis eier skal arbeide i familiebarnehagen).

Har eier lagt fram tilfredsstillende politiattest for godkjenningsmyndighet?

Opplysninger om familiebarnehagen:
Familiebarnehagens navn:
Postadresse:

Telefon/mobil:

E-postadresse:

Eierform:

Antall barnegrupper/hjem knyttet til familiebarnehageordningen:
Hjemmenes adresser:

Antall plasser

Åpningstid (fra – til):
Feriestenging:
Opptakskriterier:

Oppsigelsestid:
Vil hjemmene få basetilknytning/felles samlingslokaler:

Hvor?
Er det avtalt samarbeid med andre barnehager eller familiebarnehager i nærområdet?
Hvor og hvem?

Er naboer varslet? (kun ved dobbel gruppe)

Er det søkt om bruksendring? (kun ved dobbel gruppe)

Aldersgrupper

Opplysninger om bemanningsnorm:
For styrer kreves førskolelærerutdanning. Én førskolelærer i 100 % stilling kan ha ansvar for inntil 30 barn.
Navn

Stillingsstørrelse

Timer/uke

Styrer

Assistent 1

Assistent 2

Assistent 3

Evt. andre tilsatte

Vikarordning

Har alle assistenter og vikarer lagt fram tilfredsstillende politiattest for eier?

Andre opplysninger

________________________
Sted og dato

____________________________________
Eiers/søkers underskrift

Forslag til vedtekter for familiebarnehagen må vedlegges søknaden (barnehageloven § 7).
NB! Ved første gangs søknad om godkjenning av ny familiebarnehage, skal både del 1 og del 2 sendes inn. Ved
seinere utviding av barnehagen med nye hjem eller skifte av hjem innenfor samme ordning, vil det som regel
være tilstrekkelig å sende inn del 2.

Del 2:
Godkjenning av hvert hjem/hver gruppe
Familiebarnehagens navn:
Familiebarnehagens adresse:

Familiebarnehagens tlf. nummer, inkl. mobil nr:
Familiebarnehagen e-postadresse:
Eier av familiebarnehagen:
Eiers adresse, tlf. nr og e-postadresse:

Hjemmets eier:
Hjemmets adresse
Hjemmets tlf.nr:

Skal hjemmets eier selv arbeid i barnehagen?

Ja

Nei

Hvis ja – eiers utdanning og eventuelle erfaring fra barnehagearbeid:
Hjemmets egne barn og deres alder:

Ektefelle/samboers navn:
Vil andre personer regelmessig oppholde seg i barnehagen i åpningstiden?
Hvis ja, hvem?
Navn på den som bor i hjemmet:
Har den/de som skal arbeide/oppholde seg i hjemmet lagt frem tilfredsstillende politiattest for eier?
ja
nei

Beskrivelser av hjemmet som ønskes godkjent:
Type bolig:
Hvilke rom vil bli benyttet til barnehage- angi etasje:

Samlet leke- og oppholdsareal for familiebarnehagen:
Legg ved tegning av huset med merket hvilke rom som skal brukes.
Er naboer varslet? (kun ved dobbel gruppe)

ja

nei

Er det søkt om bruksendring? (kun ved dobbel gruppe) ja

nei

Beliggenhet/nærhet til hage, lekeplass, friområde, andre boliger:

Er det uteområdet som barna skal benytte inngjerdet? Ja
Er naboer varslet? Ja

nei

nei

Er hus og uteområdet sikret mot barneulykker?
(jf. Sjekklister vedlagt søknadsskjema etter forskrift om miljørettet helsevern)

Andre opplysninger:

__________________
Sted og dato

__________________________
Huseiers underskrift

______________________________
Eier av familiebarnehagens underskrift

Søknad med vedlegg sendes til:
Bergen kommune
Fagavdeling barnehage og skole
Postboks 7700
5020 Bergen

NB! Ved første gangs søknad om godkjenning av ny familiebarnehage, skal både del 1 og del 2 sendes inn. Ved
seinere utviding av barnehagen med nye hjem eller skifte av hjem innenfor samme ordning, vil det som regel
være tilstrekkelig å sende inn del 2.

