VEDTEKTER FOR HVETEKORNET FAMILIEBARNEHAGE
Navn og eierforhold
Hvetekornet familiebarnehage er privat og eies av Åshild Ek Bråtane.
Formål
Hvetekornet familiebarnehage drives etter bestemmelsene som står i Lov om
barnehager §1. Denne loven ble endret i august 2010:
”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,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverdighet 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 utforskertrang. 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 forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende
og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”
Videre står det:
”Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i lov §1 ikke
skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.
Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen den norske
kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål”.
Hvetekornet familiebarnehage drives med utvidet kristen formålsparagraf.

Bemanning
Barnehagen har ansatt førskolelærer og assistener.
Åpningstider og ferier
Barnehagen holder åpent mandag til og med fredag fra kl. 07.30 til kl. 16.30 .
Barnehagen er stengt i julen f.o.m. 24.12 t.o.m. 01.01, mellomdagene i påsken og
hele juli måned. Den er også stengt kalenderårets helg- og høytidsdager.
Opptak/ oppsigelser
Det er felles kommunalt og privat opptak, med søknadsfrist 1.mars.
Opptakskriterier:
1 barnet er funksjonshemmet.
2 Forebyggende barnevern.

3 alvorlig sykdom i familien, hos foreldre eller søsken.
4 Barna har søsken i samme barnehage.
5 Barn av ansatte i barnehagen.
6 Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0-6 år.
Ved tildeling gis styrer anledning til å ta hensyn til den eksisterende barnegruppen
for å sikre en hensiktsmessig gruppesammensetning. Om nødvendig kan ikkeprioriterte søkere gis plass for å oppnå dette.
Det er gjensidig oppsigelsesfrist med en måned og gjelder fra og med den 1. i
påfølgende måned. En gyldig oppsigelse skal være skriftlig og levert til eier innen
utløpet av måneden.

Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen følger kommunale satser, og skjer den 31. i hver måned. Det er 30%
søskenmoderasjon for andre barnet.
Ved manglende betaling kan man miste plassen ved én ukes varsel.
Oppholdsareal
Hovedareal er andre etasje som inneholder stue og kjøkken og et oppholdsrom i første
etasje. I tillegg er det i første etasje inngang, garderobe, toalett og bad/stellerom. Ellers
disponeres hagen og skogen i enden av husrekka.
Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget er sammensatt av foreldre, ansatt og eier.
Den pedagogiske årsplanen utarbeides for ett år av gangen og godkjennes av foreldrene.
Foreldremøter/ -samtaler
Det gjennomføres ett foreldremøte i året, fortrinnsvis om høsten. Det gis tilbud om én
foreldresamtale på høsten og én om våren.
Taushetsplikt og opplysningsplikt
I henhold til ”Lov om barnehage følger familebarnehagen bestemmelsene om taushetsplikt
(§20) og opplysningsplikt til sosialtjenesten (§21) og opplysningsplikt til barneverntjenesten
(§22).
Internkontroll
Internkontroll foretas i henhold til kommunens krav.
Annet
Hvetekornet familiebarnehage er et eget rettsobjekt og har derfor begrenset og personlig
ansvar for gjeld.

Vedtektenes varighet

Eier fastsetter vedtektene, og vedtektene gjelder til de revideres. Vedtektene legges fram for
foreldrene. Kopi av gjeldende vedtekter, og eventuelle endringer sendes til kommunens
hovedadministrasjon, Fylkesmannen og barnas foresatte.
Kristiansand 18.11.20
Åshild Ek Bråtane

