Kommuneskjema 2019
Opplysninger om kommunen sentralt
A. Barn på venteliste
0 år
født
2019

1 år født
1.12-31.12
2018

1 år født
1.1-30.11
2018

2 år
født
2017

3 år
født
2016

4 år
født
2015

5 år
født
2014

6 år
født
2013

Sum barn

Antall barn

B. Årstimer til pedagoger og assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19
a i kommunale og private barnehager

Antall
årstimer

Pedagog:
Assistent:

C: Spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a for barn som ikke går i barnehage
Her skal kun barn i barnehagealder som ikke går i barnehage registreres
0 år født
2019

1 år født
2018

2 år født
2017

3 år født
2016

4 år født
2015

5 år født
2014

6 år født
2013

Sum barn

Antall jenter
Antall gutter
Sum
Antall årsverk
Antall årsverk som benyttes til å gi spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a utenfor
barnehage

D. Tegnspråkopplæring etter barnehageloven § 19 h for barn som ikke går i barnehage

E. Er det ansatte med barnehagelærerutdanning som er med på å utøve
myndighetsoppgavene etter barnehageloven, i kommunen?

Antall barn

Ja

Nei

F. Antall opptak:
Kun løpende opptak
Ett hovedopptak med supplerende opptak gjennom året
To hovedopptak med supplerende opptak gjennom året
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G. Tilskuddssatser for driftstilskudd til ordinære private barnehager
Bruker nasjonale tilskuddssatser
Kommunen har ikke private barnehager
Kommunen utarbeider egne tilskuddssatser
Barn 0 - 2 år

Barn 3 - 6 år

Oppgi prosent
moderasjon (%):

Antall barn (stk):

Hva er kommunens tilskuddssats per heltidsplass:

Foreldrebetaling
A. Hva er kommunens satser for søskenmoderasjon?
Barn nr 2
Barn nr 3, 4 ++

B. Hva er kommunens sats for inntektsmoderasjon?
Kommunen følger sats fastsatt i forskrift for foreldrebetaling

Ja

Nei

Kommunen følger egen prosentsats

C. Hvor mange husholdninger
har søkt om og fått innvilget
inntektsgradert foreldrebetaling
i kommunen? Samlet
skattepliktig kapital- og
personinntekt for husholdningen

Antall
husholdninger

Antall barn
totalt

Herav antall
barn nr 2 i
husholdningen

Herav antall
barn nr 3, 4 eller
flere i
husholdningen

Herav antall
barn som får
gratis kjernetid

0 - 99 999 kr
100 000 - 149 999 kr
150 000 - 199 999 kr
200 000 - 249 999 kr
250 000 - 299 999 kr
300 000 - 349 999 kr
350 000 - 399 999 kr
400 000 - 449 999 kr
450 000 - 499 999 kr
500 000 - 549 999 kr
>= 550 000 kr

D. Har kommunen innvilget friplasser på bakgrunn av lav inntekt?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi antall friplasser
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E. Hvor mye reduksjon i foreldrebetalingen har husholdningene fått innvilget til
sammen grunnet husholdningsinntekten i 2019?

F. Har kommunen innvilget friplasser gjennom andre tjenester som for eksempel
barnevern, asylordninger og lignende?

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi antall friplasser

G. Finnes det andre ordninger for reduksjon i foreldrebetaling i kommunen/bydelen?
Hvis ja, oppgi hvilke ordninger:
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