Rognelia familiebarnehage
Vedtekter pr. 01.01.2020
1. Eierforhold
Rognelia familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser, for barn i
alder 9mnd til 6 år. Styreformann er Merete Frigstad som er økonomisk ansvarlig for
driften. Som administrativt og pedagogisk ansvarlig er det ansatt styrer 12,5 timer pr.
uke med førskolelærerutdanning og to fulle assistentstillinger.

2. Formål
Barnehagen drives etter lov om barnehager og har samme formålsparagraf som
de offentlige barnehagene.
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager
gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behos 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 menneskeverden og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer i 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.”
3. 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 §§ 21 og 22.

4. Internkontroll
Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt
forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Barna er forsikret i barnehagen i barnhagetiden.
5. Åpningstider / Ferier
Barnehageåret varer fra 1.august tom. 31.juni.
Postadresse:
Rognelia 17
4622 Kr.sand

Besøksadresse:
Rognelia 17
Tlf: 45684085

Org.nr
875 341 022

Barnehagen holder åpent fra kl. 07.30 til 16.30 ukens fem første dager. Etter kl. 16.30
blir det en bot på 200,- pr. påbegynte kvarter.
Vi har stengt hele juli, julaften, romjulen og nyttårsaften og de tre dagene i påskeuken.
Det er fire planleggingsdager pr. år.
6. Opptak / Oppsigelse
Alle godkjente barnehager i Kr.sand kommune samarbeider om opptak i henhold til
barnehageloven. Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig på søkerportalen til
kommunen på nett. Det søkes ikke på nytt for hvert år.
Søknadsfristen er 1.mars hvert år til hovedopptaket.
Vi tilbyr bare 100% plass.
Barnehagens opptakskriterier er 1. Ansattes og eiers barn og barnebarn 2. Søsken 3.
Søsken fra tidligere barn 4. Andre i kommunen 5. Barn fra nabokommuner
Oppsigelsestiden er 2 måneder. Det vil si at hvis plassen sies opp, må det betales for
oppsigelsesmåneden og de to neste månedene.
Juli regnes ikke med i oppsigelsestiden. Så hvis plassen sies opp i mai, så må det betales
for juni og august, og hvis plassen sies opp i juni eller juli må det betales for august og
september.
Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder
den samme oppsigelsestiden på 2 måneder fra eier til brukere. Det samme er tilfelle
dersom barnehagen opphører eller stenges.

7. Foreldrebetaling
Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1. hver måned. Det betales for 11 måneder,
ikke juli måned. Ved for sen betaling kommer et gebyr på 100,- i tillegg. Hvis
regningen ikke betales ved forfall står dere uten barnehageplass inntil regningen er
betalt og uten fratrekk for de dagene barnet ikke er i barnehagen.
Satser: 100% plass= 5 dager pr. uke/45 timer = kr 3135 pr. måned
Kostpenger for full plass er 200,- pr. måned.
Spesiell mat utenom ordinær mat som for eksempel ved sykdom og allergier, må kjøpes
av foreldrene i tillegg.
Søskenmoderasjon barn nr. 2: 30% og barn 3: 50%.
Gradert foreldrebetaling og gratis kjernetid for de med lav inntekt kan søkes om til
kommunen. Gjeldende satser, regler og søknadsskjema ligger inne på
www.kristiansand.kommune.no.
Vi følger betalingssatsene som Stortinget bestemmer og følger deres makspriser fra
den dagen de bestemmer.
De(n) som signerer denne avtalen er ansvarlig for betaling av barnehageplassen, også
etter et eventuelt samlivsbrudd.

8. Sykdom/Helsekontroll av barn/Medisinering
Postadresse:
Rognelia 17
4622 Kr.sand

Besøksadresse:
Rognelia 17
Tlf: 45684085

Org.nr
875 341 022

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som
kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Barnehagen avgjør om et barn er
frisk nok til å oppholde seg i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem skal
barnehagen varsles.
Før et barn kan begynne i barnehagen skal det legges frem erklæring på barnets helse
iht banrehageloven § 25. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på
helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.
Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foresattes ansvar. Daglig leder kan
inng¨å skriftlig avtale med foresatte om medisinering av barn.

9. Barnehages styre og foreldreråd
Barnehagen følger bestemmelsene i lov om barnehager. Hver barnehage skal ha et
foreldreråd og et samarbeidsutvalg, dette vil bli informert om av styrer.
Styrer/førskolelærer og eier er faste styrerepresentanter.( Førskolelærer deltar i styrets
møter som fagperson, men er ikke ansvarlig for styrets disposisjoner.) Alle endringer i
vedtektene skal godkjennes av styret.
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet. Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
10. Årsplan
Årsplan for driften utarbeides for et barnehageår av gangen og legges fram for
foreldrerepresentant og styret for godkjenning. Kopi sendes oppvekstsektoren vedlagt i
tilsynsrapport.

11. Varighet
Vedtektene er fastsatt av eier/styret og varer til eventuelt nye vedtekter blir utarbeidet.

Tildeling av barnehageplass for:
Foreldres navn:

Adresse/Postnummer:
Telefon:

Postadresse:
Rognelia 17
4622 Kr.sand

Besøksadresse:
Rognelia 17
Tlf: 45684085

Org.nr
875 341 022

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Barnets navn:
Fødselsnummer:
_____________________________________________________________________

Det betales kr____________ pr. måned og begynner_________________________

Sted/Dato:______________________ Signatur:____________________________

Postadresse:
Rognelia 17
4622 Kr.sand

Besøksadresse:
Rognelia 17
Tlf: 45684085

Org.nr
875 341 022

