
ÅRSHJUL FOR BARNEHAGENE 2019

Barnetelling (ref. 
lokale retn.linjer 
punkt 4.1 og 4.2)

Barnetelling 
(kontroll ift. 

pedagog/areal)

Halvårlige frister for 
innsendelse av 

refusjonskrav*:
Seneste dato for tilskudds-

utbetaling:

Melding om 
gjestebarn fra 

andre kommuner:
Informasjon/faste møter for 

de private barnehagene:
Seneste dato for utsendelse av brev/vedtak (og 
grunnlag for brevet/ vedtaket):

Desember 
(2018)

15. (Vigilo) 15. (Vigilo)

Januar 5. (BASIL-rapportering 
pr 15.12.18) 

5. A-konto-forskudd for 
1.kvartal 2019

5. Brev om A-konto forskudd for 1.kvartal 2019 
utfra antall heltidsplasser i Vigilo pr. 15.desember 
2018 og vedtatte kommunale tilskuddssatser. 
31. Endelig vedtak for perioden januar-juli ut fra 
kommunale tilskuddssatser og antall 
heltidsplasser pr 15.12.18 (Vigilo) I vedtaket 
avregnes også tilskuddet for 1.kvartal mot 
tidligere utbetalt A-konto-forskudd for 1.kvartal.

Februar Ca 15. Utsendelse av 
oversikt over overføringer fra 
kommunen til barnehagen i 
2018

Mars 29. Kommunalt tilskudd for 
april, iht. endelig vedtak for 
januar-juli. og avregning av 
endelig tilskudd for 1.kvartal 
mot A-konto-forskudd for 
1.kvartal

April 1. Frist for innsendelse 
av refusjonskrav 
søskenmoderasjon for 
1.halvår 2019, 
utbetaling innen 30. 
april 

30. Kommunalt tilskudd for 
mai, iht. endelig vedtak for 
januar-juli

30. Utbetaling av refusjon 
redusert foreldrebetaling og 
gratis kjernetid

Mai 1. Frist for innsendelse 
av refusjonskrav 
ekstraressurser for 
1.halvår 2019.

31. Kommunalt tilskudd for 
juni, iht. endelig vedtak for 
januar-juli 

1. Frist for 
innsendelse av 
rapport over 
gjestebarn for 
1.halvår 2019

Juni 15. (Vigilo) 28. Kommunalt tilskudd for 
juli, iht. endelig vedtak for 
januar-juli. A-konto-forskudd 
for august for de ordinære 
private barnehagene

28. Brev vedr utbetaling av A-konto-forskudd for 
august utfra antall heltidsplasser i Vigilo pr. 
15.august, tatt ut fra Vigilo pr. 15.juni. 
Forskuddet betales ut sammen med tilskudd for 
juli.

Juli

VIKTIGE DATOER FOR PRIVATE BARNEHAGERVIKTIGE DATOER FOR ALLE BARNEHAGER

(Ingen aktivitet i juli måned)
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lokale retn.linjer 
punkt 4.1 og 4.2)

Barnetelling 
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VIKTIGE DATOER FOR PRIVATE BARNEHAGERVIKTIGE DATOER FOR ALLE BARNEHAGER

August 15. (Vigilo) 15. (Vigilo) 30. Kommunalt tilskudd for 
september og avregning av 
endelig tilskudd for august 
mot A-konto forskudd 
utbetalt i juni (iht. vedtak for 
august-september)

30. Vedtak for august og september iht. endelig 
antall heltidplasser i Vigilo pr. 15. august. Dette 
avregnes mot tidligere utbetalt A-konto forskudd 
for august). 

September 15. (Vigilo) 15. (Vigilo) 30. Kommunalt tilskudd for 
oktober, iht. vedtak for 
oktober-desember

15. Varsel om tilskuddssatser 
for kommende år til alle 
private ordinære barnehager

30. Vedtak for perioden oktober-desember iht. 
antall heltidsplasser i Vigilo pr. 15.september

Oktober 31. Kommunalt tilskudd for 
november, iht. vedtak for 
oktober-desember

31. Vedtak tilskuddsatser for 2020

November 1. Frist for innsendelse 
av refusjonskrav*  for 2. 
halvår 2019, utbetaling 
innen 30. november

30. Kommunalt tilskudd for 
desember, iht. vedtak for 
oktober-desember

1. Frist for 
innsendelse av 
rapport over 
gjestebarn for 2. 
halvår 2019

Desember 15. (Vigilo) 15. (Vigilo) Ingen utbetalinger

Januar 
(2020)

6. A-konto-forskudd for 
1.kvartal 2020

6. Brev vedr utbetaling av A-konto-forskudd for 
1. kvartal 2020 ut fra antall heltidsplasser i Vigilo 
pr 15. desember 2019.
31. Vedtak for perioden januar-juli ut fra 
kommunale tilskuddssatser og antall 
heltidsplasser pr 15.12.19 (BASIL). I vedtaket 
avregnes også tilskuddet for 1.kvartal mot 
tidligere utbetalt A-konto-forskudd for 1.kvartal.

KONTAKTINFORMASJON
Fordeling av saksbehandleransvar Generelle/overordnede spørsmål: Gunn Alice Andersen gunn.alice.andersen@arendal.kommune.no

Vigilo Barnehage, plasseringer etc: Gunn Alice Andersen/ gunn.alice.andersen@arendal.kommune.no
Dorthe W Rasmussen dwr@arendal.kommune.no

Refusjonskrav ekstraressurser Sigrunn Lundberg sigrunn.Lundberg@arendal.kommune.no
Refusjonskrav søskenmoderasjon Tone Fjeldstrøm Trydal tone.trydal@arendal.kommune.no
Rapport over gjestebarn fra andre kommuner: Dorthe W. Rasmussen dwr@arendal.kommune.no

Spørsmål knyttet til saksbehandlingen  må rettes til saksbehandler, alle spørsmål om utbetalingen  kan rettes til Tone Fjeldstrøm Trydal tone.trydal@arendal.kommune.no

Årshjulet bygger "Lokale retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Arendal Kommune", revidert fra 1.1.17, vedtatt av Arendal Bystyre 08.12.16. 

Retningslinjene blir lagt ut på kommunens nettsider (sammen med dette årshjulet)

* Med "refusjonskrav" menes her refusjon for ekstra ressurser og kompensasjon for søskenmoderasjon (Excel-maler blir sendt ut på e-post til alle barnehager ved begynnelsen av hvert semester)
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