VEDTEKTER
FOR
PORTVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ANS

§1
Selskapets navn er Portveien familiebarnehage ANS og er et ansvarlig selskap eid 100 % av
Lene Vatne Engdahl. Deltaker er ansvarlig for selskapets gjeld i henhold til eierandelen.

§2
Selskapet har lokaler i Kristiansand kommune.

§3
Selskapets formål er barnehagedrift og dermed alt som står i forbindelse med dette.
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 grunnlegende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillitt 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.
(Barnehageloven § 1).
Barnehagen har foreldreråd, og et samarbeidsutvalg som består av eier, førskolelærer og en
forelder/foresatt.

§4

Felles opptak for kommunale og private familiebarnehager i regi av oppvekstsektoren.
Søknadsfrist er 1.mars. Pedagogisk leder har rådgivende myndighet innenfor pedagogiske
spørsmål, og det skal legges stor vekt på dennes synspunkter. Ansattes, søsken av barn i
barnehagen og barn i nærmiljøet er prioritert.

§5
Ved opptak i barnehagen vil det bli lagt vekt på barnhagegruppens sammensetning på
grunnlag av de pedagogiske aspekter. Dette med tanke på barnas alder, kjønn og oppholdstid.
Etter barnehagelova § 13 er det prioritet for funksjonshemmede barn som etter sakkyndig
vurdering kan ha nytte av opphold i barnehagen. Det vil i tillegg bli foretatt løpende opptak i
henhold til eventuelt ledige plasser i barnehagen.

§6
Barnehageplassen gjelder fram til skolealder, eller til den blir sagt opp. Tildeling og
oppsigelse skjer skriftlig.

§7
Oppsigelsesfristen er to – 2 - måneder fra den 1. i påfølgende måned. Det vil si at dersom
plassen blir sagt opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og de påfølgende
to måneder. Da juli er betalingsfri, gjelder ikke denne måneden i oppsigelsestiden. De samme
oppsigelsesfrister gjelder fra eier av barnehagen til foreldrene.

§8
Foreldrebetalingens størrelse fastsettes av statlige instanser. Foreldrene betaler forskuddsvis
hver måned, den 1. for etterfølgende måned. Det skal betales for 11 måneder i året og juli er
den betalingsfrie mnd. Betaling skal skje uoppfordret til den konto barnehagen oppgir.
Dersom betaling ikke skjer innen den 1. vil det bli sendt purring den 5. med et gebyr på kr.
65,-

§9
Barnas lek og oppholdsareal skal tilstrebes å tilfredsstille den til en hver tid gjeldende norm,
jfr. ”Kommentarer til barnehagelovens § 10”, 2. ledd.

§ 10
Barnehagens åpningstider er mandag til fredag klokken 07:00 til 16:45. Barnehagen avvikler
3 uker ferie i juli/august. Barnehagen holder også stengt mellom palmesøndag og
skjærtorsdag i påsken, julaften, romjulen og nyttårsaften

§ 11
Alle foreldre/foresatte betaler kostpenger en gang i måneden. Dette dekker et måltid midt på
dagen. Barna vil få et formiddagsmåltid (yoghurt/brødmat) som dekkes av barnehagen. Barna
får også tilbud om frokostmåltid. Barnehagen dekker drikke til alle måltider, frukt og bleier.
Kostpenger 100% plass: kr. 350,-

§ 12
Ved fravær må barnehagen ha beskjed før klokken 9:00 på grunn av eventuelle utflukter.
Barnet må være kommet til barnehagen før klokken 9:30 slik at det kan være med på
barnehagens aktiviteter i kjernetiden. Kjernetid for barnehagen er kl 9:30 – 14:30.

§ 13
Barnehagen følger folkehelseinstituttet sine anbefalinger ved sykdom. Dersom barnet er sykt
eller sterk forkjølet må det holdes hjemme på grunn av smittefaren. Barnehagens personell
kan bestemme at et barn skal hentes av foresatte dersom det oppleves at dette er nødvendig på
grunn av sykdom. Etter sykdom må barnet holdes hjemme til det kan ta del i aktiviteter på lik
linje med andre barn. Dersom de ansatte skal gi barnet medikamenter, må det foreligge en
skriftlig avtale.

§ 14
Foreldrene gir, med sin underskrift, barnehagen anledning til å ta med seg barna på utflukter
til fots, taxi, buss, andre offentlige transportmidler og i egne biler. Vi følger Kristiansand
kommune sine anbefalinger i forhold til transport.
På tilstelninger der foreldre/foresatte er til stede har disse ansvar for eget barn.
Barnehagen har ikke ansvar for tøy, leker og lignende som barna har med seg til barnehagen.
Klær bør være merket.
De voksne som følger barnet til barnehagen, må ta kontakt med personalet før de forlater
barnet. Det samme gjelder i forbindelse med henting av barnet.

§ 15

Barnehagen skal ha 5 planleggingsdager i løpet av året. På disse dagene mottas det ikke barn i
barnehagen.

§ 16
Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen skal lages for et
barnehageår om gangen. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og settes opp på grunnlag av
Rammeplan for barnehager. Foreldre får årsplan til orientering.

§ 17
Barnehagens personale har taushetsplikt om de opplysninger de får kjennskap til gjennom sitt
arbeid. Dog har barnehagens personale opplysningsplikt til sosialtjenesten og
barneverntjenesten i henhold til barnehageloven § 22.

§ 18
I henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og
Internkontrollforskriften, skal barnehagen ha et internkontrollsystem som skal sikre barnas og
personalets sikkerhet. Ved forespørsel kan foreldre få tilgang til barnehagens
internkontrollsystem.

§ 19
Selskapets vedtekter kan kun endres av selskapets eiere.

§ 20
Foreldrene skal møte på en dugnad pr. barnehageår. Ut over dette har foreldrene ingen plikter
i forbindelse med arbeid i barnehagen, med mindre noen melder seg frivillig. Det samme
gjelder i forbindelse med barnehagens vikarordninger. Man kan kjøpe seg fri fra dugnad for
ett gebyr på kr. 500,-, hvor dette gebyret vil bli brukt til å betale innleid arbeidskraft, som må
benyttes for at de ikke møter.

Kristiansand 07.08.18

__________________________________
Lene V. Engdahl

