BARNEHAGETILBUDET I RINGEBU KOMMUNE 2018/2019
RINGEBU BARNEHAGE: 2630 Ringebu Tlf.: 61 28 47 50 / 97715092 leder: Margunn
Haugen
FÅVANG BARNEHAGE: 2634 Fåvang Tlf.: 61 24 57 10/ 95855577
Tjenesteleder: Hilde Dalberg Kleven
Ringebu og Fåvang tar imot barn i alderen 3-6 år. Det kan søkes det året barnet fyller 3 år og
det kan søkes om 4 eller 5 dager. De har åpent kl. 07.00-16.30 hver dag.
Barnehageåret starter 15.august. Søknader som kommer etter fristen 1.mars, blir ikke med i
hovedopptaket, men blir satt på venteliste. Søknader ellers i året behandles fortløpende og
settes på venteliste hvis det ikke er plass. Barnehagene har 5 planleggingsdager i året, da er
barnehagene stengt. Barnehageåret 2018/2019 starter opp med planleggingsdager 15.-16. Og
17.august. Første dag i barnehagen blir derfor mandag 20.august.
VENABYGD MONTESSORIBARNEHAGE, 2632 Venabygd. Tlf.: 940 56 209. Leder
Tone Knuts. Barnehagen er privat og følger montessoripedagogikken. Barnehagen tar imot
barn i alderen 1-6 år og åpningstida er kl. 07.00-16.15. Barnehageåret starter 1.august og har
feriestengt i juli. Barnehagen følger skolen i jul- og påskeferie. Det er oppe i skolens høst- og
vinterferie. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt. Oppsigelse av
plass skjer skriftlig, og oppsigelsestiden er den første i måneden regnet fra første dag i
påfølgende måned. Søknader som kommer etter fristen 1.mars, blir behandlet fortløpende og
setes på venteliste hvis det ikke er plass.
FAMILIEBARNEHAGER:
Leder: Gry Bakken. Tlf 61 28 47 52 eller 900 60 758
Anny og May Torild`s familiebarnehage v/Anny Bjerkehagen, Elgfaret 6 2630 Ringebu
Tlf. 984 44 500 og v/May Torild Venåsen Tlf. 952 23 739
Arnestad familiebarnehage v/Anne Reidun Amrud, Kilgardsvegen 102 2634 Fåvang
Tlf .979 84 249
Brekkomsvegen familiebarnehage v/ Elin Flyen, Brekkomsvegen 58 2634 Fåvang
Tlf. 918 25 202
Grådalshaugen familiebarnehage v/ Marit Lovise Amundlien og Randi Anita Bjerkehagen ,
Grådalshaugen 55 2630 Ringebu Tlf 41 25 71 28
Løvlund familiebarnehage v/ Kine T. Halvorsen, Hågåstugubakken 10 2630 Ringebu
Tlf. 977 24 786
Segelstad familiebarnehage v/ Camilla Segelstad, Segelstadvegen 51 2634 Fåvang
Tlf. 952 79 904
Sør- Fåvang familiebarnehage v/ Kjersti Ringlund, Losnabakkan 134 2634 Fåvang
Tlf. 977 12 856
Lena`s familiebarnehage v/ Lena Brandstadmoen, Kleivavegen 111 2630 Ringebu
Tlf.97 59 34 22
Anne Margrethe`s familiebarnehage, Kjønnåsvegen 9 2630 Ringebu Tlf. 990 06 659
Det kan søkes plass det året barnet er 0,1 eller 2 år.
Barnehageåret starter 15. august.
Utenom hovedopptaket tas barn inn fortløpende dersom det er plass.
Barnehagene har et felles styre, og følger felles vedtekter

REGLER FOR FORELDREBETALING I KOMMUNALE OG PRIVATE
BARNEHAGER
Søsken moderasjon.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % for barn nummer tre. Det gis
søskenmoderasjon på samme måte for barn i kommunale barnehager med søsken i familiebarnehage og
Venabygd montessori barnehage. Moderasjonene blir da gitt på det barnet som har plass i kommunal
barnehage.
Spesialpedagogisk hjelp.
Det gis fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barn etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp i
barnehagen jfr. Opplæringsloven § 5-7.

Moderasjonsordning
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Dette er
reduksjon i foreldrebetaling, og gratis kjernetid for 3,-4, og 5 åringer. Begge ordningene tar
utgangspunkt i husholdningens samlede inntekt. Les mere om dette inne på barnehagenes
hjemmeside, eller ta kontakt med den enkelte styrer. Det søkes om dette på egne skjema.

Foreldrebetaling Ringebu Fåvang familiebarnehager:
Priser: Det betales for hele dager (9 timer pr. dag). Det er tilbud om 2,3,4,5 dager.

Oppholdstid:
Satser pr. mnd:
5 dager
2910,4 dager
2328,3 dager
1746,2 dager
1164,Det koster 200 kr for kjøp av enkelt dag.

Foreldrebetaling Ringebu og Fåvang barnehage
Priser og fakturering.
Det betales for antall dager ut i fra den sentralt fastsatte maksimalprisen for barnehager.
Det er 11 innbetalinger i løpet av året og perioden fra 15. juli til 14. august er betalingsfri.
Dersom foresatte tar barnet ut av barnehagen i ferie mer enn 5 uker gir dette ikke betalingsreduksjon.
Oppholdstid:
5 dager
4 dager

Satser
pr. mnd:
2910,2328,-

Kost pr.
mnd:
320,256,-

Det betales kostpenger pr. dag som skal dekke utgifter til mat, frukt, melk, bursdagsfeiring.
Faktura vil bli sendt ut i begynnelsen av hver måned med forfall ca 20-25 samme måned.
Perioden det vil bli fakturert ut for er fra og med 15. forgående måned til og med 14. inneværende måned
(eks. 15.aug-14.sept vil bli utfakturert i begynnelsen av september og har forfall ca 20-25 sept.)
Oppholdsavgiften skal betales fra begynnerdato gitt i opptaksbrev til og med oppsigelsestid ved slutt.
Det er anledning til å kjøpe enkelt dager ved behov, så langt det er tilstrekkelig kapasitet. Dagsprisen ved
kjøp av enkelt dager er 200 kr.

Foreldrebetaling Venabygd montessori barnehage
Priser og fakturering
Det betales for antall dager ut i fra den sentralt fastsatte maksimalprisen for barnehager.
Det er 11 innbetalinger i løpet av året og perioden fra 1.juli – 1.august er betalingsfri. Barnehagen følger de
kommunale satsene. Dersom foresatte tar barnet ut av barnehagen i ferie mer enn 5 uker gir dette ikke
betalingsreduksjon. Kostpenger kommer i tillegg til oppholdsprisen. Kjøp av enkeltdager er mulig, så sant
det er tilstrekkelig kapasitet. Kjøp av dag koster kr.200.- Fakturering sendes ut først i måneden og gjelder
for etterskudd, dvs for måneden som har vært.
Oppholdstid:
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager

Satser pr. mnd:

Kost pr. mnd:

2910
2328
1746
1164

300
240
180
120

