
Ny barnehage i Sandvika -
utrede evt. felles oppvekstsenter for barnehage og skole i Nordli?
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Lovgrunnlaget for godkjenning av barnehager

Barnehagens § 6.Virksomhetens plikt til å søke godkjenning 

Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, 
plikter å søke godkjenning som barnehage når:

a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig 
oppholdstid på mer enn 20 timer, og

b) antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år 
eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og

c) virksomheten utføres mot godtgjøring. 

Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang. 

Barnehagelovens § 10. Godkjenning

• Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av 
barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1 og 2.

• Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn 
til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

• Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Tema for kommunens godkjenning er med utgangspunkt i Barnehageloven 
§ 1 og § 2. § 1 første ledd og § 2:

§ 1. Formål

• Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-
og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

§ 2. Barnehagens innhold

• Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå 
hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten 
skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive 
deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i 
barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, 
toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal 
gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

• Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, 
etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle 
områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskaper og ferdigheter.

• Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen 
skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver
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Krav til barnehager i andre regelverk enn barnehageloven

✽ Plan og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77

✽ Byggeforskriften fastsatt 22. januar 1997

✽ Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. fastsatt 1. desember 1995

✽ Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr. 62

✽ Brann- og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr. 20

✽ Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fastsatt 26. juni 2002

✽ Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fastsatt ved kgl.res. 19 juli 1996 med hjemmel i lov 11.    
juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester.
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Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole 
Kommunelegen i Lierne er godkjenningsmyndighet?

§ 7.Generelle krav 

§ 8.Beliggenhet 

§ 9.Utforming og innredning 

§ 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv

§ 11.Måltid.

§ 12.Psykososiale forhold

§ 13.Rengjøring og vedlikehold

§ 14.Sikkerhet og helsemessig beredskap 

§ 15.Førstehjelp

§ 16.Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold 

§ 17.Smittevern

§ 18.Tobakksforbud i skoler og barnehager 

§ 19.Inneklima/luftkvalitet 

§ 20.Belysning

§ 21.Lydforhold 

§ 22.Drikkevann 

§ 23.Sanitære forhold 

§ 24.Avfallshåndtering
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Godkjenning av ordinære barnehager 
Krav til utforming – innhold og bemanning

1. Lokaler og uteområde

2. Arealnorm

3. Bemanningsplan

4. Vedtekter

5. Politiattest

6. (Lekeplassutstyr)
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