VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS
§1. BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM
Rakkerungan barnehage på Hånes er for barn i alder 0-6 år
Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er for barn i alder 0-6 år
Barnehagene driftes av Rakkerungan Barnehagedrift AS. Org.nr. 996501884

§2. FORMÅL
Barnehagene har som formål å skape et godt miljø for barn og voksne. Gjennom vår pedagogiske
plattform Reggio Emilia vil vi legge vekt på at barna skal utvikle fantasi, identitet, skaperevne,
lek, samarbeid og selvstendighet.
Utdrag av formålsparagrafen i lov om barnehage:
§ 1. Formål
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 drives i samsvar med:
- Lov om barnehage og gjeldende forskrifter og retningslinjer utarbeidet av
Kunnskapsdepartementet
- Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
- Barnehagenes årsplan
- Lov om internkontroll og barnehagens egne internkontroller og beredskapsplaner
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

§3. BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
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Barn i Rakkerungan barnehagedrift AS har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
modenhet.
Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme
fellesinteressene 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 avstemming i foreldrerådet gis det en
stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.
Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte 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 ha seg forelagt saker
som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.
Foreldrerepresentantene skriver under på en kontrakt som inneholder vervets oppgaver og en
taushetserklæring.

§4. OPPTAK
§4.1 Opptakskrets
Barn som tildeles plass skal som hovedregel være bosatt i Kristiansand kommune. Dersom
barnehagene ikke har fylt opp plassene med barn som har rett til plass etter
opptakskriteriene i Barnehageloven § 13, blir barn som ikke har krav på plass tilbudt
plass.
§4.2 Opptakskriterier
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i
barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om
barnet har nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13 1. ledd).
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om
barnehager §13 2. ledd).
3. Søsken av barn som har plass i barnehagene
a. Søsken av barn i samme barnehage
b. Søsken av barn i Rakkerungan barnehagedrift AS
4. Barn med plass i Rakkerungan barnehagedrift AS som ønsker bytte mellom firmaets
barnehager.
5. Barn av ansatte i Rakkerungan barnehagedrift AS med barnehagen som 1. valg på
søkerlisten sin.
6. Barn som har barnehagene som 1. valg på søkerlisten sin
7. Øvrige søkere uten rett til plass.

Opptakskriteriene er en del av en helhetlig og hensiktsmessig vurdering for barnehagene
ved barnehagenes opptak.
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§4.3 Søknad om opptak
Søknad om barnehageplass skjer gjennom samordnet opptak for de private og kommunale
barnehagene i Kristiansand kommune. Gjeldende lovverk er Barnehageloven §12. Søknad
skjer elektronisk gjennom kommunens nettsider og frist for hovedopptaket er 1. mars.
Barnehagene tildeler selv plassene innenfor samordnet opptak.
§4.4 Opptaksperiode og oppholdstid
Barn som tas opp i barnehagene har i utgangspunktet plass frem til skolepliktig alder, til
plassen sies opp av foreldrene/foresatte eller så lenge barnehagene er i drift.
Nye barn tildeles plass fra andre uken i august og har plass frem til 31.07 det året de
begynner på skolen.
Rakkerungan barnehagedrift AS tilbyr hovedsakelig 100% plasser. Ønsker man endring i
oppholdstid (for eksempel redusert plass), kan man søke om dette. Endringssøknader vil
være med i vurderingen styrer gjør ved eventuelle endringer i barnegruppa.

§5. OPPSIGELSESFRIST
Oppsigelsesfrist fra foreldre og barnehage er 1 måned fra den første i måneden etter at
oppsigelsen er levert elektronisk på Foreldreportalen, henholdsvis fra foreldre eller styrer.
Oppsigelse fra barnehagen vil også bli varslet skriftlig.
Barnehagen kan si opp plassen ved:
a. Manglende foreldrebetaling, se §6 Foreldrebetaling
b. Uriktige og/eller manglende opplysninger er gitt til barnehagen
c. Manglende utnyttelse av plassen uten at barnehagen er varslet og at gyldig grunn for
fravær er gitt.

§6. FORELDREBETALING
Betaling for opphold i Rakkerungan barnehagedrift AS er inndelt i 11 månedlige terminer, med
betalingsfrist 1. hver måned. Foreldrene betaler inn forskuddsvis.
Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om foreldrebetaling i barnehager i henhold til
forskrift om foreldrebetaling i barnehage §1.
Barnehagene gir søskenmoderasjon på 30% på barn nr.2 og 50% på barn nr.3.
Barnehagene har også redusert foreldrebetaling, se Kristiansand kommunes hjemmeside for mer
informasjon:
https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/priser-og-redusertbetaling/
Barnehagene påberoper seg rett til å si opp plassen i henhold til oppsigelsesfrist, hvis betalingen
uteblir.

§7. KOSTPENGER
Barnehagene gir barna alle måltider i barnehagens åpningstid (brødmat, varmmat, frukt og
vann/melk).
Barn med behov utover den kosten (eks. allergier) som tilbys av barnehagen kan det gjøres
individuelle avtaler med styrer.
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Kostpengene vil reguleres etter behov og det vil bli gitt ut varsel i god tid ved endringer.
Foreldrene vil bli belastet for dette sammen med foreldrebetalingen.
Dette gjelder også for de barn som bruker bleier da barnehagen sørger for både bleier og
hygieneartikler.
Kostpenger: Sats pr. 01.08.15 er 350,- for kost, med en økning til 400,- pr 01.08.19
Hygieneartikler: Sats pr. 01.08.15 er 200,-

§8. ÅPNINGSTIDER
Åpningstidene i Rakkerungan barnehagedrift AS er 07.00-17.00 i avdeling Hånes og 06.45 –
16.45 i avdeling gårdsbarnehagen.
Barnehagen kan ha opptil 5 planleggingsdager i året og vil holde stengt julaften og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00. Ved høytider som romjul og påske
påberoper barnehagen seg retten til å holde stengt hvis det er færre enn 3 barn (Bindende
påmelding gjelder). Dette blir varslet i god tid.
Barnehagene holder stengt uke 29, 30 og 31.
Samarbeidsutvalget kan vedta annen åpningstid for kortere perioder ved behov.

§9. ENDRING AV ADRESSE / TELEFON NR.
Foresatte plikter til å melde ifra til barnehagen om adresse og / eller telefonnummer endring
snarest innen dette trer i kraft til styrer eller barnehage personalet.
Dette er for å sikre barnehage og foreldre slik at barnehagen kan kontakte foresatte hvis noe
skulle inntreffe og foresatte må kontaktes f.eks ved sykdom eller ulykke.

§10. HELSE
Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse, jmf. Lov om
barnehager § 23. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan
en slik erklæring gis av barnets foresatte.

§11. STYRER OG PERSONALET
Barnehagens styrer er den øverste administrative og pedagogiske leder og er ansvarlig for den
daglige driften av barnehagen. Styrer skal som minimum ha utdannelse som førskolelærer eller
annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.
Hver avdeling skal i tillegg ha ansvarlig pedagogisk leder, som er direkte underlagt styrer.
Pedagogiske ledere må være utdannet førskolelærer eller tilsvarende jfr. Lov om barnehager
§18.
Pedagogtettheten skal være i samsvar med Barnehagelovens norm til pedagogisk bemanning: Det
skal være minimum én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og én pedagogisk
leder per 7 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I
barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk
leder.
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Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter
som tar barnehagelærerutdanning jfr Lov om barnehager § 24.
Rakkerungan barnehagedrift AS er pr. høsten 2015 godkjent, av Vest-Agder fylkeskommune,
som lærebedrift i barne- og ungdomsarbeider faget.
§11.1 Politiattest
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før tiltredelse av stillingen, jmf Lov om
barnehager §19.
§11.2 Taushetsplikt:
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til Lov om barnehager §20 og
Forvaltningsloven § 13-13f. Eierne har også taushetsplikt.
§11.3. Opplysningsplikt:
Personalet i barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten i
henhold til Lov om barnehager § 21-22.

§ 12. SPESIALPEDAGOGISK HJELP
Barn under skolepliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik
hjelp etter Lov om barnehager §19.
Vedtak om tildeling av spesialpedagogisk hjelp treffes av oppvekstdirektøren på bakgrunn av en
sakkyndig vurdering skrevet av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste. Antall timer som vedtaket lyder
på skal være gratis.

§13. FORSIKRINGER
Barn og personalet er forsikret gjennom PBL (Private barnehagers landsforbund), Storebrand
forsikring. Foresatte er forsikret ved dugnad i barnehagens regi.

§14. AREALUTNYTTING
Barnehagenes norm for arealutnytting for leke og oppholdsareal er 4m2 for barn over 3 år og
5.3m2 for barn under 3 år.

§15. INTERNKONTROLL
Barnehagene følger pålagte rutiner for miljø, helse og sikkerhet i henhold til forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagene operer med godkjente
samarbeidspartnere i disse rutinene. Rutinene er å finne i barnehagens eget
internkontrollsystem.

§16. VEDTEKTSENDRINGER/REVISJON AV VEDTEKTENE
Vedtektsendringer/revisjon av vedtektene foretas av eierstyret årlig pr 15.12.
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