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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
OKU endrer pkt. 13.1 i Longyearbyens lokalstyrets barnehagevedtekter. Nytt punkt 13.1 skal lyde slik:
13.1

Barnehagenes åpningstid er: kl. 07.30 – 16.30
Barna skal ha ferie 4 uker pr. år. 3 av ukene skal avvikles sammenhengende, som hovedregel
i sommerhalvåret.

Saksopplysninger:
I OKU i februar 2019 ble nye barnehagevedtekter for Longyearbyen lokalstyre vedtatt, sak PS 6/19.
Det ble da bestemt at 3 av 4 ukers ferie skulle avvikles sammenhengende i skolens sommerferie. Det
var et enstemmig vedtak. Ordlyden i pkt. 13.1 i barnehagevedtektene etter vedtak i februar 2019 var
slik:
13.1 Barnehagenes åpningstid er: kl. 07.30 – 16.30
Det forutsettes at barna skal ha ferie 4 uker pr. år. 3 av ukene skal avvikles
sammenhengende i skolens sommerferie
Høyre stilte spørsmål til vedtaket i et senere lokalstyremøte, da særlig til pkt. 13.1. Lokalstyreleder
valgte å sende saken tilbake til OKU som fagutvalg. Etter ønske fra politikerne ble det en ny runde på
ferieavviklingen og OKU vedtok følgende endringer den 4.4.2019, sak PS 11/19:
13.1 Barnehagenes åpningstid er: kl. 07.30 – 16.30
Det forutsettes at barna skal ha ferie 4 uker pr. år. 3 av ukene skal avvikles
sammenhengende i skolens sommerferie.
Dersom noen, på grunn av spesielle forhold i jobb, familiesituasjon eller annet må
avvike fra dette har de anledning til å søke sektorsjef oppvekst og kultur om
dispensasjon, som så kan innvilge dette.
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Vedtaket fra 4.4.2019 er gjeldende barnehagevedtekter og slik ordlyden i pkt. 13.1 er i dag.
I polarfarererklæringen (politisk plattform for samarbeid mellom AP og H i Lokalstyret for perioden
2019-2023) pkt. 5 fremgår det at AP og H ønsker å reversere vedtak om uttak av 3 ukers
sammenhengende ferie på sommeren for barnehagebarn. Det går også fram av vedlegg til
polfarererklæringen fra FRP kapitel 1, at de ønsker å fremme sak om full fleksibilitet på ferieuttak i
barnehage.
Barnehagevedtektene legges derfor fram for ny behandling i OKU.

Vurdering:
Administrasjonssjefen viser til tidligere saksfremlegg i sak PS 6/19 og 11/19.
Bakgrunnen for at administrasjonen ønsker at barn tar ferie primært om sommeren, er blant annet at
dette gir bedre mulighet til å sikre et godt pedagogisk tilbud gjennom hele barnehageåret. Det handler
om organisering, tilstedeværelse for barn og voksne, kvalitet og stabilitet i barnehagens
tilbud. Dette standpunktet opprettholder administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefen legger likevel fram anbefaling om endring av pkt. 13.1 etter ønske fra
samarbeidspartiene i lokalstyret. Administrasjonssjefen mener det er viktig at barn får 3 ukers
sammenhengende ferie i løpet av året, selv om de tre ukene ikke trenger å tas i skolens sommerferie.
Administrasjonssjefen anbefaler at pkt. 13.1 i barnehagevedtektene for Longyearbyen lokalstyre
endres og skal lyde slik:
13.1

Barnehagenes åpningstid er: kl. 07.30 – 16.30
Barna skal ha ferie 4 uker pr. år. 3 av ukene skal avvikles sammenhengende, som hovedregel
i sommerhalvåret.

Alternativ forslag:
OKU endrer ikke punkt 13.1 i barnehagevedtektene for Longyearbyen lokalstyre.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

