
 
VEDTEKTER FOR BLEKKULF BARNEHAGE 

 

§ 1 EIERFORHOLD OG FORVALTNING 
 
Blekkulf barnehage ANS, er en privat barnehage som eies av Grethe Morlandstø som er 
barnehagelærer og av Jostein Morlandstø. Barnehagen drives av Grethe Morlandstø og Hilde Marie 
Pladsen, som også er barnehagelærer. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, 
forskrifter, Lov om internkontroll og barnehagens egne internkontrollrutiner. 
Barnehagen er godkjent for 20  plasser,  for barn fra 1-6 år. 
  

§ 2 FORMÅL OG INNHOLD 
 
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 krisen og humanistisk arv og tradisjon, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskerrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsettinger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel i lek og glede i lek og læring, å være et trygt sted for fellesskap og vennskap. 
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 
 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for 
barnehagens innhold og oppgaver. 
 
 
§ 3 BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING 
  
For å sikre et godt samarbeid med barnas hjem skal  barnehagen ha et foreldreråd og 
samarbeidsutvalg. Barns medvirkning er også viktig i det daglige arbeidet med barna. Barnets 
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. 
 
Foreldreråd: består av alle foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal framme interessene til 
foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. 
 
Samarbeidsutvalg : Skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatt og ansatte i barnehagen, hver gruppe skal være likt 
representer.  Barnehageeier kan delta etter eget ønske. 
 
§ 4. PERSONALET OG BEMANNING 
 
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig 
leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning, som gir pedagogisk 
kompetanse. 



 
Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk 
leder per 7 barn når barna er under 3 år. Bemanningen skal være en ansatt per tre barn under 3 år og 
en ansatt per 6 barn over 3 år. 
 
§  5 .ØVINGSOPPLÆRING 
 
Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar 
førskolelærerutdanning jfr. Barnehageloven § 24. 
 
§ 6  TAUSHETSLPIKT OG OPPLYSNINGSGPLIKT 
 
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven £ 13 
 
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten slik det er 
beskrevet i barnehageloven £  21 og 22 
 
§ 7 POLITIATTEST 
 
Alle  som jobber i barnehagen må levere politiattest 
Barnehagen følger forskrift om miljøretta helsevern for barnehager og skoler. 
 
§ 8 LEKE OG OPPHOLDSAREAL 
 
Barnehagens norm for arealutnytting er barnehagelovens veiledende arealnorm 
4 kvm netto pr barnover 3 år og 5,3 kvm netto for barn under 3 år. Barnehagens oppholdsareal er på  
102,2 kvm. Utearealet skal være 6 ganger så stort som innearealet. 
 
 
§ 9 SAMORDNET OPPTAK 
 
Alle godkjente barnehager i Kristiansand har samordnet opptak i henhold til barnehageloven £ 12. 
Dersom det ikke er ledige plasser i barnehagen, kan det blir tilbudt plass i en annen barnehage. 
Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. 
 
Ved tildeling av plass, har søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt rett til å bli satt på venteliste i 
barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er tildelt. Når søker har fått tildelt plass er retten til plass 
oppfylt. Dette gjelder uavhengig av om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder sin plass på 
ventelisten til sitt 1. Valg. 
 
 
§ 10 OPPTAKSKRITERIER 
 
BARNEHAGENS OPPTAKSKRETS ( de som prioriteres først i opptaket) 
 
- søsken 
- heltidsplasser 
-  barn fra nærmiljøet (postnr. 4639) 
- barnegruppas sammensetning etter alder og kjønn 
 
 
 § 11 OPPTAKSKRITERIER( felles for alle barnehager) 



 
Barn med nedsatt funksjonsevne 
- forebyggende barnevern 
- alvorlig sykdom i familien 
- barn som fyller 1 år innen august det året det søkes barnehageplass( barnehageloven £ 12) 
- barn av enslige unge forsørgere 
 
§ 12 OPPTAKSPERIODE 
 
Barnehageåret følger samme opptaksperiode som kommunens skolefritidsordninger. Nye barn 
begynner i uke 32. 
 
§ 13 OPPSIGELSE 
 
Gjensidig oppsigelsestid er 30 dager. Plassen kan sies opp elektronisk på Foreldreportalen eller 
skriftlig til barnehagens leder. 
 

§ 14 ENDRING AV PLASS 
 
Endring av oppholdstid kan iverksettes 30 dager etter at barnehagen har fått skriftlig melding om at  
 
 
§ 15  FORELDREBETALING 
 
Barnehagen følger gjeldene makspris som fastsettes av stortingets årlige budsjettvedtak. 
 
For informasjon om betalingssatser og inntektsgradering se artikkel om betalingssatser på 
kommunens nettsider. 
 
Det betales for 11 måneder hvor juli er betalingsfri. Betalingen skjer forskuddsvis ved forfall den 1. 
Hver måned. Betaling for kost  kommer i tillegg, som utgjør kr. 1500,- pr år. 
 
§ 16  ÅPNINGSTID OG FERIE 
 
Barnehagens åpningstid er fra 07.30 til 16.30. Ved behov, åpner barnehagen kl.07.00. Barnehagen 
holder sommerstengt i samsvar med kommunens skolefritidsordninger . Det er også stengt  julaften , 
nyttårsaften og  5.planleggingsdager pr . barnehageår. 
 
§ 17 FORSIKRING 
 
Alle barna i barnehagen er dekket gjennom kollektiv ulykkesforsikring. 
 
§ 18 SPESIALPEDAGOGISK HJELP 
 
Barn under skolepliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp, dersom de har særlig behov for det 
jfr barnehageloven §19. 
Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av 
om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp 
 
                 ( vedtektsendringer 19.11.18)  


