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Vedtekter Alvejordet Steinerbarnehage. 

1. Eierforhold 
Stiftelsen Alvejordet Steinerbarnehage er eier av barnehagen. Barnehagen er offentlig godkjent og får 
statsstøtte. Bygget står på festet grunn. Kristiansand kommune står som garantist for stiftelsens låneopptak. 
Eiers oppgave er å: 

o Foreta tilsetting av personalet  
o Hvert år å fastsette foreldrebidrag 
o Foreta opptak av barn etter innstilling fra styrer. 
o Godkjenne budsjett  
o Godkjenne årsregnskap som fremlegges av forretningsfører. 
o Velge revisor 
o Påse at barnehagen har en tilstrekkelig HMS kontroll 

 
1. Formål 

Vårt mål er å drive barnehagen i samsvar med Barnehagelovens § 1, Rammeplan for Steinerbarnehagene i Norge 
og Rudolf Steiners pedagogiske impulser. 
Barnehagen skal stimulere barna til å bruke og utvikle egne evner og anlegg, og gi dem et godt grunnlag til å bli 
selvstendige, tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for senere å ta ansvar og ha omsorg for 
andre. 
 

2. Barnehagens organisasjon 
 

o Eier - Eier har det forretningsmessige ansvar jfr. pkt. 1 
 

o Kollegiet 
Kollegiet består av samtlige medarbeidere inkludert styrer i barnehagen. Kollegiet skal behandle alle spørsmål 
knyttet til barnehagens pedagogiske opplegg og har rett og plikt til å gi uttalelser i alle pedagogiske spørsmål 
samt foreta innstillinger til samarbeidsutvalget om vedtak av pedagogisk årsplan innenfor det i pkt. 2 angitte 
formål. Kollegiet velger en representant til samarbeidsutvalget. Kollegiet tar avgjørelse i alle saker vedrørende 
barnehagen, unntatt de saker som hører inn under eiers ansvarsområde.? 

 
o  Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget består av tre medlemmer, eieren, en representant fra kollegiet og en representant fra 
foreldrene. I tillegg har styrer, om vedkommende ikke er valgt, møte-, tale- og forslagsrett. Medlemmene i 
samarbeidsutvalget velges for 1 år av gangen. Valget foretas så snart som mulig etter barnehagens åpning etter 
sommerferien. Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentant velges av barnehagens foreldreråd som er alle 
foreldre/foresatte i barnehagen og skal fremme fellesinteresser til foreldre/foresatte. 
  

o  Foreldreråd 
Barnehagen skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Første møte i 
foreldrerådet etter sommerferien innkalles og ledes av barnehagens styrer. På dette møtet skal foreldrerådet 
velge: 

▪ Leder av foreldrerådsgruppa 
▪ Ny representant og vararepresentant til stiftelsens styre. 
▪ Ansvarlig koordinator til markedet. 

Videre møter i foreldrerådet avtales mellom styrer og leder av foreldrerådsgruppa. Initiativ, forberedelse og 
gjennomføring av det årlige markedet er foreldrenes ansvar. Alle foreldre plikter å delta. 
Inntektene fra markedet og andre arrangement tilfaller i sin helhet barnehagen, men settes av på en egen konto 
i foreldregruppas navn. 
 

4. Opptak av barn og betaling. 
Barnehagens eier er ansvarlig for opptak etter innstilling fra styrer/kollegiet.  
Barn innenfor egen opptakskrets prioriteres ved opptak i barnehagen. 
Søknadsfrist er 1. mars.  
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Opptakskriterier. 
o Barn med funksjonshemming, jf. Lov om barnehager §13 
o Forebyggende tiltak etter lov om barneverntjenester § 13 
o Barn med foresatte og/eller søsken som lider av kroniske og /eller alvorlig 

sykdom/funksjonshemming. 
o Søsken 
o Gruppesammensetning og aldersfordeling  

 
Barn innen egen opptakskrets. 

o Barn som skal begynne på steinerskolen 
o Barn av barnehagens ansvarlige pedagoger  
o Barn som søker overflytting fra en annen Steinerbarnehage 
o Barn av foreldre som ønsker Steiner pedagogikk for sine barn, og har vilje til aktiv medvirkning i 

barnehagen. 
Opptaksperiode. Plass tildeles fram til skolestart – som hovedregel. 
 

5. Oppsigelse. 
Gjensidig oppsigelsestid er 2 måneder med skriftlig varsel, gjeldende fra den 1. i måneden. Oppsigelsen må skje i 
barnehageåret (1. august til 30.juni). 
Foreldre har i utgangspunktet plikt til å betale for plassen i oppsigelsestiden. Men betalingsplikten kan reduseres 
til 1 mnd. dersom plassen kan benyttes av andre. 
  
Barnehagen har rett til å si opp en plass. Avgjørelsen treffes av stiftelsens styre. For at gyldig vedtak skal 
foreligge, kreves enstemmighet i styret. 
Før saken tas opp til behandling i styret, skal foreldrene varsles og gis anledning til å uttale seg. Oppsigelse kan 
ikke skje med kortere varsel enn 2 måneder 
 

6. Foreldrebetaling. 
Foreldrebetalingen fastsettes av myndighetene. Se kommunens hjemmesider for mere informasjon. 
Styret fastsetter matpengesatsen. Den månedlige betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. 
Det er mulig å søke om moderasjon. Retningslinjer er gitt av Kommunen. 
Dersom betaling uteblir i 2 mnd., kan plassen sies opp. 
Kostpenger er på kr 300 per måned og 
 

7. Åpningstid i barnehagen. 
Barnehagen har åpent hver dag mellom 07:45 og 16:15.  Ved avlevering og henting er barnet foreldrenes ansvar. 
Barnehageåret regnes fra 2 uke i august til den 30. juni. Barnehagen holder stengt 5 uker om sommeren. (Juli og 
første uke i august), romjula, påskeuken, to dager i høst- og vinterferien. Siste del av juni er det 
sommerbarnehage med redusert åpningstid og personale. 
 

8. Dugnad 
Foreldre plikter å medvirke på dugnad 1-2 ganger i året, når styrer/eier finner det nødvendig. Barnehagen har 
ikke ansatt vaskefirma, men ansatte vasker barnehagen hver dag og foreldre vasker i helgen. Ca 2-3 ganger per 
år.  

9. Leke- og oppholdsareal. 
Barnehagens inne- og uteareal skal følge barnehagelovens norm. Dvs. 4 m2 for barn over 3 år og minst 5,3 m2 
for barn under 3 år. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal inne er 132m2. Barnehagens leke- og 
oppholdsareal ute er 1538m2 
  

10. Forsikring. 
Alle barn er kollektivt forsikret i henhold til gjeldende avtaler. 
  

11. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven, herunder gjelder bestemmelsene om; 
a. Taushetsplikt 
b. Opplysningsplikt 
c. Helseattest  
d. Godkjent politiattest for alle ansatte  


