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TILSKUDD TIL BARNEHAGER MIDLER FOR 1993
-

For 1993 bevilges midler til onnebarnehager av sentralt
tilbaiceholdte BU-midler. Tildelingen skjer på grunnlag av

innkomne rapporter for 1992.
De fleste fylker har tidligere fått midler til onnebarnehager,
og er kjent med ordningen. Det er for 1993 ikke foretatt noen
endring i behandling og bruk av midlene.
Vi avventer evalueringsrappOrten fra Vestlandaforskning, som
nå er inne i sin avslutningafase, og på grunnlag av denne vil
vi ta onnebarnehagene opp til vurdering i løpet av 1993.
Midlene til barnehager for 1993 er fordelt slik :
Oppland
Hedmark
Telemark
Aust-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør—Trøndelag
Nord—Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

200000

200000
100000
100000
200000
150000
200000
100000
200000
300000
150000
200000
150000

FylkeslandbrukskontOret kan i tillegg til tildelt fylkeekvote
for 1993 disponere ubrukte midler fra 1992 og inndratte midler
fra 1992.
Ikke alle fylker har fått tildelt midler til onnebarnehager.
Enkelte viste i rapporten fra 1992 -til lav interesse fra
brukerne og problemer med å få inn nok søknader.
Vi må derfor be om tilbakemelding pr. 30.1.93 slik at
eventuelt unyttede midler kan omdisponeres. Fylker som får
større pågang enn bevilgningen kan dekke kan komme med en
tilleggssøknad.
Fylker som ikke har fått bevilgning kan søke

departementet om dette dersom fylkes landbrukskontOret
registrerer interesse for ordningen og mottar søknader om
midler.

Behandling av søknader, utbetaling av tilskudd, rapportering
m.v. gjennomføres i henhold til rundskriv M-54/89.
Fylkeslandbrukskontoret be. vennligat om å videreformidle
informasjon til sine respektive landbrukskontor.

Postering
Utbetalte tilskudd skal posteres på LUF,
konto nr. 810340—16—06

sen
marsgelkmo
Landbruksdirektør

Saksbehandler : Ingunn Sørnes

Vedlegg : Skjema for utfylling i den enkelte barnehage

RAPPORTERINGSSKJEMA FOR ONNEBARNEHAGER 19....
Dette skjemaet er kun ment å samle statistiske opplysninger om
onnebarnehagene. Attestert regnskap skal i tillegg legges fram for
fylkeslandbrukskontoret. Dersom en søker står ansvarlig for flere barnehager,
fylles et skjema for hver.
1. SØKER

2. TIDLIGERE FÅTT STØTTE TIL ONNEBARNEHAGE FRA LUF?
______

ja

______

<sett kryss)

nei

I tilfelle ja, hvilket år?
3. SØKNADSBELØP <for dette året>
kr.

________________

4. INNVILGET BELØP
kr.
5. ØKONOMISK STØTTE TIL BARNEHAGENE UTENOM LUF

Kommunal støtte kr.
Statlig støtte

kr.

Støtte fra andre

kr.

Spesifiser andre

6. FORELDREBETALING
Total foreldrebetaling kr.
Sats pr. barn

kr.

7. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID
Fra <dato)

til

_____________

____________

Totalt antall uker ____________________________
Var barnehagen delt?

ja

________

_________

nei

8. ÅPNINGSTID I BARNEHAGEN
____

8 timer og mer

____

6-8 timer

mindre enn 6 timer < sett kryss)

9. ANTALL BARN I BARNEHAGEN
Totalt antall barn

________

Antall barn over 3 år

________

Antall barn under 3 år

________

10. PEDAGOGISK PERSONALE VED BARNEHAGENE
Førskolelærer tilsatt

_________

Førskolelærer ikke tilsatt

<sett kryss)

11. MOTTATT PEDAGOGISK VEILEDNING AV BARNEHAGEETAT I FØRSKOLELÆRER
_____

ja

_____

nei

(sett kryss)

12. BARNEHAGENS LOKALER
Barnehage

_______

Korttidsbarnehage________
Skole
Grendehus
Annet

_______

_______
_______

<sett kryss)

13. HVA SLAGS ORGANISASJON STÅR BAK SØKNADEN OM ONNEBARNEHAGE?
<barnehageetat, foreldresammenslutning, bondekvinnelag osv.)

