
                            Vedtekter for Blåsmoen familiebarnehage 

1. Eierforhold: Anne Line R. Melvoll. Eneierforetak. Organisasjonsnr. 982299047. 

 

2. Godkjenning: Barnehagen ble godkjent av Søgne kommune for 5 barn i 2000, 

og ble godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år i 2007. 

 

3. Formål: Barnehagen drives etter «Lov om barnehager». § 1 «Barnehagen skal i 

samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen 

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, neste- 

kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.»       

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. 

 

4. Opptak: Eier foretar opptak av barn. Opptakskrets er Kristiansand kommune og 

nabokommunene dersom det er ledig plass. Barn med nedsatt funksjonsevne 

skal prioriteres. «Lov om Barnehager» § 13. Dokumenteres med sakkyndig 

vurdering fra PP-tjenesten. Barn det er fattet vedtak om etter «Lov om 

barnevernstjenester» § 4-12 og §4-4, skal også prioriteres. Dokumenteres med 

sakkyndig vurdering fra barneverns- tjenesten eller fylkesnemda. Deretter 

prioriteres utvidelse av oppholdstid, søsken og de som passer best inn i 

barnegruppa i forhold til alder og kjønn.  

 

5. Åpningstid: Barnehagen har åpent fra 6.15-16.30 mandag, tirsdag, onsdag, 

torsdag og fredag.  

Barnehagen har stengt i juli, lille julaften, romjula og påskeuka. Det er også 

stengt inntil 5 planleggingsdager/kursdager i løpet av barnehageåret. 

 

6. Foreldrebetaling: Eier fastsetter foreldrebetaling med utgangspunkt i 

kommunale satser. Det betales for 11 måneder pr. år, innen 15. den aktuelle 

måneden. Betalingssvikt kan føre til tap av barnehageplassen. 

Søskenmoderasjon etter kommunens satser. Det er 2 måneders skriftlig 

oppsigelsestid av barnehageplassen. 

7. Foreldremedvirkning: For å sikre samarbeid med barnas hjem har barnehagen 

foreldreråd og samarbeidsutvalg. «Lov om barnehager» § 4. Foreldrerådet er 

barnas foresatte. Samarbeidsutvalget er en av de foresatte, en ansatt og eier. 



 

 

8. Årsplan: Årsplan lages for et barnehageår av gangen og legges fram for 

samarbeidsutvalget. Årsplanen blir sendt til kommunen. 

 

9. Foreldresamtaler: Felles foreldremøte på høsten, og eventuelt på våren. 

Foreldresamtaler en gang i løpet av barnehageåret, og ellers ved behov. 

 

10.  Bemanning: Barnehagen drives av eier som ansetter førskolelærer og assistent 

etter gjeldene regler, og vikar ved behov. 

 

11.  Areal : Areal ute 450m og inne 62,5m 

 

     12. Transport: Barnehagen kan bruke private biler/båter og kollektiv transport. 

 

     13  Forsikring: Barn og ansatte er forsikret i barnehagen. 

 

14. Helse: Etter «Lov om barnehager» § 23 skal helseattest for barna leveres                               

barnehagen før oppstart. 

  

     15. Politiattest: Etter «Lov om barnehager» § 19 må alle ansatte vise fram       

tilfredsstillende politiattest. 

 

 16. Taushetsplikt: Ansatte i barnehagen og samarbeidsutvalget har taushetsplikt i   

følge «Lov om barnehager» § 20. 

 

17.Opplysningsplikt: Ansatte i barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten i 

henhold til «Lov om barnehager» § 21, og opplysningsplikt til barnevernstjenesten 

i henhold til «Lov om barnehager» § 22. 

 

18 Tilsyn: I følge «Lov om barnehager» § 16 har kommunen tilsynsansvar for  

barnehagene. 

19 Internkontroll: Barnehagen har egen perm for internkontroll. Den inneholder  

handlingsplan ved ulykke,forsvinning, brann og annet. 

 

20 Vedtektenes varighet: Vedtektene er fastsatt av eier og gjelder til de blir  

revidert.                                                                                                                        

Vedtektene er revidert 14.03.20 av Anne Line R. Melvoll. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


