Årsmelding for barnehager per 15. desember 2009

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2009
Årsmeldingen danner grunnlag for tildeling av statstilskudd til drift av barnehagen. Opplysningene samles inn
av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i bevilgningsreglementet (av 26. mai 2005)
§ 10. Statistisk sentralbyrå vil, i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk
sentralbyrå § 2-2, jf. § 3-2, benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

1. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Kommunenummer:

Kommunens navn:

Bydelsnr:

Bydelsnavn:

Navn på skjemaansvarlig i
kommunen:
E-post skjemaansvarlig:
Telefon:

2. Opplysninger om barnehagen
A. Adresse-, eier- og kontaktopplysninger
Barnehagens navn:
Organisasjonsnummer:
Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Eierens navn:
Kontaktperson i barnehagen:
Telefon:

B. Barnehagens status pr. 15.12.2009
I ordinær
drift
I ordinær
drift

Ikke
i drift
Ikke
i drift

Angi årsak til at barnehagen ikke er i drift:

C. Barnehagetype (mer enn ett kryss er mulig):
Ordinær barnehage

Familiebarnehage

Åpen barnehage
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3. Barnehagens organisering
A. Barnehagens eier

(Private eiere må også fylle ut pkt. B og C)

Kommune

Privat hvor kommunen gir tilskudd

Fylkeskommune

Privat uten kommunalt tilskudd

Stat

B. Nærmere om private organisasjoner
Menighet/trossamfunn

Pedagogisk/ideologisk org.

Foreldreeiet

Enkeltperson

Husmorlag/sanitetsforening

Annet, oppgi hva:

Bedrift
C. Barnehagens eierform

Forening

Samvirke/andelslag

Norsregistrert utenlandsk foretak
(NUF)

Aksjeselskap

Eneeierforetak

Annet, oppgi hva:

Stiftelse

Delt ansvar (DA)

Ansvarlig selskap

Begrenset ansvar (BA)

D. Godkjenninger (gjelder ikke familiebarnehager)
Godkjent leke- og oppholdsareal (m2)
Barnehagen er ikke godkjent for barn under (år)
Oppholdstid begrenset til maks. timer per dag (timer)
Eierens vedtektsfestede norm for arealutnytting per barn under 3 år
Eierens vedtektsfestede norm for arealutnytting per barn 3 år og eldre

E. Godkjenninger (gjelder kun familiebarnehager)
Maks. antall barn i familiebarnehage etter godkjenning
Antall hjem i familiebarnehagen

F. Åpningstider
Timer per dag:

Dager i uken:

Måneder i året:
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4. Opplysninger om antall barn i barnehagen
A. Antall barn etter alder og oppholdstid per uke, inkludert barn i familiebarnehage

0 år
født 2009

1 år
født 2008

2 år
født 2007

3 år
født 2006

4 år
født 2005

5 år
født 2004

6 år
født 2003
(utsatt
skolestart)

Sum

6 år
født 2003
(utsatt
skolestart)

Sum

0-8
timer
9-16
timer
17-24
timer
25-32
timer
33-40
timer
41 timer
eller mer

Sum

B. Antall barn i familiebarnehage etter alder og oppholdstid per uke (er inkludert i pkt. A)

0 år
født 2009

1 år
født 2008

2 år
født 2007

3 år
født 2006

4 år
født 2005

5 år
født 2004

Til og
med 32
timer
33 timer
eller mer

Sum

C. Antall barn i åpen barnehage etter oppholdstid per uke: (er ikke inkludert i 4A eller 4B)
6-15 timer
16 timer eller mer
Sum
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5. Minoritetsspråklige barn i barnehage
A. Antall barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk etter alder og
oppholdstid per uke (se veiledning)

0 år
født 2009

1 år
født 2008

2 år
født 2007

3 år
født 2006

4 år
født 2005

5 år
født 2004

6 år
født 2003
(utsatt
skolestart)

Sum

Til og
med 32
timer
33 timer
eller mer

Sum

B. Antall minoritetsspråklige barn som får særskilt tilbud om språkstimulering i
barnehage, herunder tospråklig assistanse

C. Har barnehagen samarbeidet systematisk med andre tjenester for å bedre språkforståelsen til disse barna?
Ja

Nei

Hvis ja, kryss av for hvilke tjenester barnehagen samarbeider med
Norskopplæring for voksne

PPT

Helsestasjon

Andre tjenester

Skole

D. Antall barn som omfattes av ordningen med tilskudd til flyktningebarnehager
(eksklusive barn rapportert under 5A)

Side 4 av 7

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2009

6. Prioritet ved opptak og barn med nedsatt funksjonsevne

Barn i alt

Herav barn som får ekstra
ressurser (se veiledning)

Herav barn som får
spesialpedagogisk hjelp etter
opplæringsloven § 5-7

A. Antall barn med
nedsatt funksjonsevne
som er tatt opp ved
prioritering etter
barnehageloven § 13
første ledd
B. Antall barn med
nedsatt funksjonsevne
som er tatt opp ordinært,
dvs. ikke etter
barnehageloven § 13
første ledd
C. Antall barn med
særlige behov (barn som
ikke er ført opp i pkt. A
eller B)
Sum

D. Antall barn som er tatt opp ved prioritering etter barnehageloven § 13
andre ledd

7. Foreldrebetaling
Tilsvarer foreldrebetalingen fastsatt maksimalpris?

Ja

Nei

Hvis nei, ligger foreldrebetalingen over eller under fastsatt maksimalpris?

Under

Over

Er foreldrebetalingen inntektsgradert?

Ja

Nei

Har barnehagen søskenmoderasjon ved to eller flere barn?

Ja

Nei
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8. Opplysninger om stillinger og personale

A. Årsverk (hele året)
Totalt

Herav på dispensasjon
av totalt

Herav i familiebarnehage
av totalt

Styrer
Pedagogisk leder
Assistenter
Tospråklige assistenter
Annet personale
Vaktmester, rengjøring
mv.
Sum
Andre personalressurser

B. Antall ansatte pr. 15.12 etter kjønn
Kvinner

Menn

Styrer
Pedagogisk leder
Assistenter
Tospråklige assistenter
Annet personale
Vaktmester, rengjøring
mv.
Sum
Andre personalressurser

C. Antall ansatte pr. 15.12 med

Midlertidig
Varig
dispensasjon dispensasjon

Førskolelærer
utdanning

Annen
pedagogisk
utdanning

Herav med
videreutdanning i
barnehagepedagogikk

Barne- og
ungdomsarbeiderfag

Annen
bakgrunn

Styrer
Pedagogisk
leder
Assistenter
Tospråklige
assistenter
Annet
personale
Sum
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9. Statstilskudd og rapportering til KOSTRA
Dette skjemaet skal fylles ut av hver barnehage og rapporteres elektronisk. Opplysningene vil bli benyttet av
Statistisk sentralbyrå til å utarbeide statistikk på barnehagefeltet. En utskrift av skjemaet skal i tillegg
underskrives av barnehagens eier og sendes via kommunen til Fylkesmannen. Kommunen har ansvar for å
sikre at det elektroniske skjemaet er identisk med den utskrift som sendes Fylkesmannen. Opplysningene er
grunnlag for tildeling av statstilskudd til drift. Nedleggelse, midlertidig stenging og endringer i antall barn i løpet
av året skal meldes til kommunen, jf. rundskriv F-02/2010. Kunnskapsdepartementet tar forbehold om at det
kan bli ført kontroll med at tilskuddene blir nyttet etter forutsetningene (jf. bevilgningsreglementet § 10).
Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag kan kreves tilbakebetalt.

Opplysningene er gitt av (navn):

Eier/ansvarlig representant for barnehagens eier bekrefter med
dette at opplysningene er korrekte (signatur)

10. Merknader
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