
Regler for dugnad i Kulturbarnehagen 

Barnehageåret 2021/2022  
 

1) Plikter 

1.1 Det skal gjennomføres 11 timer dugnad per familie i løpet 

av et barnehageår. For enslige forsørgere er tallet 5,5 timer. 

Barn under 18 år skal ikke utføre dugnadsarbeid og heller ikke 

være til stede på dugnadene. 

 

1.2 Dersom man utfører mer enn 11 dugnadstimer i løpet av et barnehageår og ønsker å 

overføre disse timene til året etter, må man søke skriftlig til Samarbeidsutvalget (SU).  

 

1.3 Når barn begynner eller slutter i barnehagen etter at barnehageåret har startet, er 

foresatte forpliktet med én time dugnad pr måned man betaler for plassen. 

2) Alternativer 

2.1 Det gjennomføres fire dugnader på høsten og fire på våren. Alle dugnadene 

gjennomføres onsdager kl. 17–21 og lørdager kl. 10–16. Datoene ligger i årskalenderen. 

Påmelding gjøres til SU (su@kulturbarnehagen.tromso.no) senest én uke før dugnaden 

det gjelder skal gjennomføres. Alle som skal delta må melde seg på med fullt navn, gjerne 

også barnets navn. Hvis man blir forhindret fra å komme skal det gis beskjed til SU. 

2.2 Dersom man ikke har mulighet til å delta på dugnadene som er satt opp, kan man, 

etter avtale med SU, utføre annet type arbeid. Eksempler er snømåking etter behov og 

vask av kostymer. Dersom det er usikkert hva som defineres som dugnadsarbeid, 

eventuelt hvor mye det vil utgjøre i dugnadstimer, skal dette avklares med SU i forkant av 

arbeidet. 

2.3 Den som er ansvarlig for barnehagens fane i 17. mai-toget og sørger for transport av 

denne, gis fire dugnadstimer. Foresatte som spiller instrument i 17.mai-toget gis fire 

dugnadstimer.  

2.4 Styremedlemmer og foreldrerepresentanter i SU får registrere dugnadstimer for 

faktisk utført arbeid knyttet til disse vervene.  

3) Gjennomføring og registrering 

3.1 På dugnadene skal man møte på kjøkkenet oppe, og foresatte må selv skrive opp på 

timelisten både når de kommer og når de drar. Skriv tydelig for å sikre at timene blir 

registrert, så ikke dugnadstimene tapes.  

3.2 Alt dugnadsarbeid som gjennomføres utenom de oppsatte dugnadene skal meldes 

inn skriftlig til SU (su@kulturbarnehagen.tromso.no) senest 24 timer etter utført arbeid. 

For sen innmelding kan medføre at dugnadstimene tapes. 

 



4) Manglende timer 

Ved manglende dugnadstimer ved barnehageårets slutt faktureres foresatte for 500 

kroner per time som mangler. Regnskapet gjøres opp etter den siste dugnaden i mai. Ved 

fakturering benyttes samme adresse som for betaling for barnehageplassen. SU 

disponerer pengene, som skal komme barna i barnehagen til gode.  

5) Regelverkets gyldighet 

Regelverket gjelder inntil SU fastsetter nytt regelverk og kan revideres hver vår. 1  

 

 

  

 
1 Vedtatt første gang av Samarbeidsutvalget 23.09.2008. Ajourført 02.05.2016 og 

20.08.2018. Siste revidering 24.06.2021 

 


