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Viktige datoer

•BASIL åpner for kommunen 16. november 
2017

•BASIL åpner for barnehagene 1. desember 
2017

•Kommunene har godkjent årsmeldingene for alle 
barnehagene og levert eget skjema for 
kommunen 10. januar 2018

•Løsningen stenger 2. februar 2018 kl.
23:59:59

•Publisering 15. februar



På Udir.no finner dere..

• http://www.udir.no/tall-og-
forskning/datainnsamling--
kilder/basil/arsmelding-fra-barnehagene/

– Frister

– Plikter - kommune og barnehage

– Brukernavn og passord

– Maler årsmelding og kommuneskjema

– Lenke til BASIL

– Saksgang

– Publisering

http://www.udir.no/tall-og-forskning/datainnsamling--kilder/basil/arsmelding-fra-barnehagene/


Basil

• Uendret: 

– A. Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter 
barnehageloven § 19 a

• Nytt/endret: 

– B. Antall barn med nedsatt funksjonsevne med 

vedtak etter barnehageloven § 19 g annet ledd

– C. Antall barn som får tegnspråkopplæring med 
vedtak etter barnehageloven § 19 h

– D. Har barnehagen blitt tildelt ekstra ressurser til 
arbeid med barnegrupper med utvidet behov for 
tilpasning/tilrettelegging som ikke er oppgitt i punkt 6 
A, B og C?



Stillinger og personale 

• Stilling: Tilbake til kun to stillingskategorier 
for grunnbemanningen: 

– Pedagogiske ledere

– Øvrig grunnbemanning (erstatter «assistenter»)

– Fjernet stillingskategorien «Øvrige barnehagelærere» 
og «barne- og ungdomsarbeidere». 

• Utdanning: Fått inn igjen «Annen pedagogisk 
utdanning» 



Annet

• Fjernet spørsmål om begrensninger i 
godkjenninger for ordinære og åpne 
barnehager

• Endret formulering for spørsmålet om 
«turpenger» 

• Økt årsverk for eier og styrer i barnehagen til 
1,5

• Endret fra kjøkkenassistent til 
kokk/kjøkkenansatt

• Kun lærlinger i felt for lærlinger 

• Kapitaltilskudd (fjernet)



Nye kontroller

• Feilmelding mellom dispensasjon fra norm for 
pedagogisk bemanning (3G) og punkt 8 

• Punkt 8: sperre dispensasjonsfeltene når det 
ikke er behov for dem

• Advarsel: dersom det føres årsverk til 
minoritetsspråklige når det ikke er barn i punkt 5



Nye kontroller

• Tidligere: familiebarnehager fikk ikke levert uten årsverk 

til styrer - endres til advarsel for familiebarnehager  

• Advarsel: hvis barnehagen krysser for både stedlig og 

skriftlig tilsyn 

• Advarsel: dersom oppgitt antall barn i barnehage (4B) er 
høyere enn begrenset antall barn i barnehage (3F)



Nye kontroller

• Feilmelding: kommunen må fylle ut 
tilskuddssats per heltidsplass hvis de utarbeider 
egne satser

• Feilmelding: kommunen må fylle ut antall barn 
med søskenmoderasjon

• Inntektsgradert foreldrebetaling: sikre at 
husholdninger og antall barn med moderasjon 
stemmer



Kommunearket

• Alt skal fylles ut

• Presiseringer

– Alle barn som har vedtak om gratis kjernetid og 
redusert foreldrebetaling på grunn av lav 
husholdningsinntekt, skal føres i felt 2C. Slik får vi en 
fulltelling av antall barn og husholdninger som får 
redusert foreldrebetaling i henhold til lovkrav.

– I felt 2D skal det føres antall friplasser utover gratis 
kjernetid og redusert foreldrebetaling grunnet lav 
inntekt. Dette er ordninger som går utover lovkravet 
om gratis kjernetid og 6 prosents-regelen, der 
kommunen dekker det restbeløpet som blir igjen når 
lovkravet er dekket. Det betyr at barn med friplass på 
bakgrunn av lav inntekt skal føres i både felt 2C og 
2D.



Endringer i Barnehagefakta og 
Statistikkportalen 



Andel barnehagelærere

• Utdanning – beregnes fra grunnbemanningen (uten 

styrer)  

• Utgangspunkt i årsverk (fra 2016), ikke antall 

• Annen pedagogisk utdanning som tilsvarer 

utdanningskravet til pedagogisk leder inngår ikke i 

barnehagelærerutdanning  



Ansattes utdanning

• Samme beregning som andel barnehagelærere 

• Kun grunnbemanning 

• Basert på årsverk 

• Annen pedagogisk utdanning ny kategori 



Litt praktisk informasjon


