
Vedtekter for Kalvehagen familiebarnehage avdeling Hundremeterskogen. 

 
§1. Eierforhold og forvaltning 

Kalvehagen familiebarnehage avdeling Hundremeterskogen er en privat familiebarnehage, og eies av Cecilie 

Skogseth Nordgård og Toini Angelina Nordgård. Barnehagen har tilholdssted i Kalvehagen 16. 

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet, samt av kommunale vedtak og barnehagens egen årsplan. 

 

§2. Formål og innhold  

Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens § 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, nestekjærlighet, 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 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 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. Barns og foreldres medvirkning 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn i barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal 

tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i 

barnehagen, skal hva som er best for barnet være et grunnleggende hensyn.  

 

Foreldresamarbeid: 

Det er barnehagen som har ansvar for å legge til rette for foreldresamarbeidet, gjennom å ivareta foreldrenes rett 

til medvirkning og å danne grunnlaget for en god dialog. 

Foredrene i barnehagen utgjør en viktig ressurs og skal bli møtt på en måte som gjør at de kjenner seg sett, hørt 

og inkludert. 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

 

Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldre, og bidra til at 

samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal  bli 

forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved en 

avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. 

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget 

består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta 

etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal bli 

forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.   

 

§ 4. Personale og bemanning 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Kalvehagen familiebarnehage avdeling Hundremeterskogen er godt bemannet. Pedagogisk leder er i 80% stilling 

mens kravet er at det skal være minimum en pedagogisk leder i 33 % stilling ved en gruppe på ti barn, der 

barnegruppen er fordelt på 6 barn over tre år og 4 barn under tre år. Øvrig grunnbemanning skal utgjøre to fulle 

stillinger.   

Personalet ansettes med 6 måneders prøvetid. 

 

§ 5. Taushetsplikt og opplysningsplikt 

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §13 til 13f.  

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i 

barnehagelovens §§ 44 og 46 

 



 

§ 6. Politiattest 

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredstillende politiattest. 

 

§ 7. Arealer inne og ute 

Arealutnyttelsen i Kalvehagen familiebarnehage avdeling Hundremeterskogen er følgende: barnehagens areal er 

86 kvadrat, og inneholder gang/ garderobe, bad, to lekerom, stue/aktivitetsrom og en åpen kjøkkenløsning. 

Barnas netto leke- og aktivitetsrom er 71 kvadrat, som utgjør 7.1 kvadrat pr.barn. Dette er langt over gjeldene 

norm som er 4 kvadratmeter pr barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter for barn under 3 år.  

Barnehagen har en inngjerdet utelekeplass på ca 340 kvadrat. Det er en naturtomt med fjell, busker og trær. 

Utenfor det inngjerdede området er det et stort skogsområde med blomstereng og bærbusker. Familiebarnehagen 

har plass til 10 barn i alderen 0 til 6 år. Det er mulighet til å dele plasser. 

 

§ 8. Åpningstider 

Åpningstiden er fra mandag til fredag fra kl. 7.30 til 16.30.  

Barnehagens åpningstid skal respekteres. Ekstrakostnader som barnehagen blir påført som følge av for sen 

henting kan belastes foreldre.(beskrevet under § 12. Foreldrebetaling)   

Barnehagen har stengt for barna i en måned fra og med uke 27. Barnehagen er stengt for barn  i romjula, i påske-

uka og andre offisielle høytids- og helligdager, samt julaften. 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, der 4 av disse blir lagt til barnas ferie/fridager. 

 

§ 9. Internkontroll.  

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrifter om systematisk 

helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Internkontroll i barnehageloven § 9. 

Barnehagen har godt innarbeidede rutiner for internkontroll med månedlig sjekking av barnehagens ute- og 

inneområde med tanke på helse, miljø og sikkerhet. 

 

§ 10. Helse 

Innen et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse, jamfør barnehagelovens     

§ 50. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen kan erklæringen gis av barnas 

foreldre.  

Foreldre plikter å gjøre barnehagen oppmerksom på barnets helsetilstand og alvorlige, smittsomme sykdommer 

som krever spesiell oppfølging. 

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll etter gjeldende regelverk. 

 

§ 11. Samordnet opptak   

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1 mars hvert år. 

Alle godkjente barnehager i Kristiansand samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven § 17. 

Det er løpende opptak gjennom året dersom det er ledige plasser. 

 

Opptakskretsen i Kalvehagen familiebarnehage avdeling Hundremeterskogen  er  

1. Barn av ansatte. 

2. Barn som har Kalvehagen familiebarnehage avdeling Hundremeterskogen eller barn som har 

Kalvehagen familiebarnehage avdeling Kalvene som 1. ønske.  

3. Barn fra Justnes, Justvik og Ålefjær. 

 

Opptakskriterier: 

1. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 18 (https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§13).  Barn med 

nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Det skal foretas en sakkyndig 

vurdering for å vurdere om barnet har en nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter 

lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage. 

Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, 

språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til 

fortrinn ved opptak. 

2. Søsken av barn som har plass i Hundremeterskogen eller Kalvene og som har rett til plass etter 

barnehageloven § 16. Dersom det ikke er ledig plass til alle søsken, vil det eldste barnet tildeles plass 

først. 

3. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 16. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august 

det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett 



år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få 

plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.  

 

Søknadsfristen er 1 mars. Det er en forutsetning for å få plass at barnet er bosatt i Kristiansand kommune. 

Tilflyttere til kommunen må være bosatt i Kristiansand senest i august (evt. senest den måneden barnet fyller ett 

år) i opptaksåret for å ha rett til plass i hovedopptaket. 

 

Ved opptak tar barnehagen hensyn til barnegruppens alders- og kjønnssammensetning for å sikre at alle barna 

har jevnaldrende å leke med og at det er noenlunde lik fordeling av jenter og gutter. 

Dersom barn fra Kalvehagen familiebarnehage avdeling Kalvene ønsker overflytting til avdeling 

Hundremeterskogen blir fordelingen gjort i forkant av det ordinære opptaket. 

  

§ 12. Foreldrebetaling 

Kalvehagen familiebarnehage følger de føringer som Kristiansand kommune setter for foreldrebetaling. 

Betalingen skal skje forskuddsvis, og være på eiers konto innen den første i hver måned. Det anmodes om å 

opprette en fast trekkordning med egen bank. 

Fravær kvalifiserer ikke til redusert betaling. 

Det er 11 betalingsmåneder i året. Juli er betalingsfri.  

 

Satsene for foreldrebetaling er for tiden: 

100% plass:     kr: 3315 pr. mnd  

80% plass:       kr: 2700 pr. mnd 

60% plass:       kr: 2040 pr. mnd 

 

Kostpenger kommer i tillegg. Det serveres et måltid pr dag. Kostpenger for en full plass utgjør kr 210 pr mnd. 

 

Søskenmoderasjon er 30% på søsken nummer to, og 50% på barn nr tre eller flere barn.  Søskenmoderasjon gis 

også når barna går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon. 

 

Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i henhold til forskrift om foreldrebetaling. 

Opplysninger om dette og søknadsskjema ligger på Kristiansand kommunes hjemmeside.  

Når det søkes om redusert foreldrebetaling vil søknaden automatisk også gjelde gratis kjernetid.  

 

Foreldrene har en oppsigelsestid på to måneder gjeldene fra den første i måneden. Oppsigelsen må være skriftlig. 

Dersom foreldre sier opp plassen etter 1 april må det betales for plassen fram til 30 juni. 

Barnehagen har en gjensidig oppsigelsesfrist overfor foreldrene på to måneder gjeldende fra den første i 

måneden. Oppsigelsen skal være skriftlig. 

Misligholdelse av foreldrebetaling etter 3 skriftlige påminnelse gir derimot eier rett til oppsigelse av plassen med 

øyeblikkelig virkning. 

 

Ved gjentatte tilfeller med henting av barn etter stengetid kan barnehagen kreve gebyr til dekning av 

overtidsbetaling ansatte. Foreldrene vil få advarsel før vi iverksetter gebyr som tiltak. Gebyret er kr 200 pr 

påbegynte kvarter.   

 

§ 13. 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.  

 

§ 14. Forsikring 

Det tegnes kollektiv ulykkesforsikring. Denne gjelder for den tiden barnet er i barnehagen. 

 

 

 

 

 

Mvh. 

Toini Angelina Nordgård                                                Cecilie Skogseth Nordgård 

(eier og barnehagelærer)                                                      (eier og barnehagelærer) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Returner denne siden  med underskrift 

 

 

 

 

 

 

Vi har lest igjennom vedtektene for Kalvehagen familiebarnehage og forplikter oss til å følge punktene skissert 

under ”opptak/oppstart/oppsigelse” og ”foreldrebetaling” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________                                                                _______________________________                                                                     

Dato                                                                                Foreldres underskrift 


