NITTEDALSBARNEHAGENE
-Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

- der storby og marka møtes

ÅRSHJUL for NITTEDALSBARNEHAGENE
Måned
Januar

Februar
Mars

April
Mai

Juni
Juli

August

September

Oktober

November
Desember

Oppgaver - aktiviteter
Utbetaling ordinært driftstilskudd 1. kvartal.
Vedtak om ordinært driftstilskudd.
Utbetaling av assistent-midler som del av s-time
vedtak
Utbetaling av ekstraressurs.
Evaluering minoritetsspråklig ressurs
Søknad refusjon søskenmoderasjon/redusert bet.
Utbetaling av refusjon,
søskenmoderasjon og redusert betaling.
Hovedopptaksmøte.
Stedlig tilsyn
Utbetaling ordinært driftstilskudd 2. kvartal.
Stedlig tilsyn
Eventuell søknad om ekstraressurs.
Sende referat fra skoleforberedende samtaler til
skolen.
Sende opplysninger til kommunen om barn bosatt i
andre kommuner med barnehageplass i Nittedal.
Årsrapport for barnehageåret for bruk av
ekstraressurs.
Vedtak om ekstraressurs.
Vedtak om etterjustering av kommunalt tilskudd
basert på kommunens årsregnskap.
Utbetaling av ordinært driftstilskudd 3. kvartal.
Avslutte alle skolestartere i IST.
Rapportere forventet antall barn pr. 15.12 til bruk
for utarbeidelse av kommunens budsjett.
Søknad minoritetsspråklig ressurs
Utbetaling av ekstraressurs.
Tildeling minoritetsspråklig ressurs
Søknad refusjon søskenmoderasjon/redusert bet.
Rapportering av resultatregnskap i BASIL.
Stedlig tilsyn
Utbetaling av refusjon,
søskenmoderasjon og redusert betaling.
Utbetaling av ordinært driftstilskudd 4. kvartal.
Stedlig tilsyn
Sende opplysninger til kommunen om barn bosatt i
andre kommuner med barnehageplass i Nittedal
Foreløpig forslag for neste års satser legges frem
som del av rådmannens forslag til budsjett.
Foreløpig forslag til vedtak om kostpenger i
kommunale barnehager legges frem som del av
forslag til budsjett.
Innlevere årsmelding pr. 15.12 i BASIL.
Avdelingsvis rapportering
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Ansvar
Kommunen.
Kommunen.

Kommunen.

Kommunen.
Kommunen.
Kommunen
Kommunen.
Kommunen
Aktuelle barnehager.
Alle barnehager.

Frist
10.01
31.01
15.01
15.01
31.01
01.02

15.03
Avtales
10.04
01.05
01.05

Ikke-kommunale bhg.
15.05
Aktuelle barnehager.
Kommunen.

30.05
01.06

Kommunen.
Kommunen.
Alle barnehager.

15.07
10.07
15.07

Alle barnehager.
Aktuelle barnehager
Kommunen.
Kommunen
Alle barnehager.
Ikke-kommunale bhg.

30.08
15.08
01.09
01.09
15.09
15.09

Kommunen.
Kommunen
Kommunen

15.10
10.10

Alle barnehager.

15.11

Kommunen.

01.12

Kommunen.
Alle barnehager.
Alle barnehager

01.12
31.12
31.12

 Alle barnehager må kontrollere at opplysningene i IST er oppdatert.
 Barnehagene skal sende søknad om dispensasjoner fra utdanningskrav slik at dispensasjonen er
innvilget før vedkommende tiltrer i stillingen.
 Eventuelle nye søknader om refusjon som følge av nye søskenmoderasjoner og/eller redusert
betaling.
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