
VEDTEKTER FOR SALEMSVEIEN FAMILEBARNEHAGE 

 

1. EIERFORHOLD 

Barnehagen eies av Siren Henriette Holskog Pettersen     

   ORGANISASJONSNR. 985 779 449 

 

2. GODKJENNING. 

Tjenesteutvalget i Søgne kommune godkjente Salemsveien Familiebarnehage med 

oppstart 01.08.2003 

 

3. TILSYN 

§16 presiserer at kommunen har tilsynsansvar etter lov om barnehager. 

 

4. FORMÅL 

Barnehagen drives i tråd med gjeldende lover m/forskrifter, herunder lov om barnehager 

av 1.januar 2006.  

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med grunnverdier. 

 

5. OPPTAK: Samordnet opptak med alle barnehagene i kommunen. 

      

      OPPTAKSKRITERIER:  

1.  Barn med nedsatt funksjonsevne, se lov om barnehager § 13 Dokumentasjon: 

sakkyndig vurdering fra pp.tjenesten. 

2.  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester   § 4-12 og 4-4 annet 

og fjerde ledd. Dokumentasjon: sakkyndig vurdering av barnevernstjenesten eller etter 

pålegg fra fylkesnemda. 

3. Endret oppholdstid 

4. Gruppesammensettning 

5. Søsken med barnehageplass  

6.  Opptakskrets: Hele Søgnes kommune, med forbehold om å gå utover kommunegrensen      

da vi er en liten enhet og det er viktig at gruppen er godt sammensatt. Samt barn fra 

Kristiandsand, Songdalen, Vågsbygd, Vennesla, Mandal, Iveland, 

 

 

6. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID 

Barnehagen er åpen kl. 07.30 til 16.00 

Barnehagen har stengt hele juli, romjulen og påskeuken. 

Barnehagen har tre planleggings dager og to kurs dager pr. år, disse vil i så fall bli varslet i 

god tid. 

 

7.  FORELDREMEDVIRKNING 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg, jfr. Barnehagelovens § 4 m/merknader. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. 

 

 

 

 



 

      8.  FORELDRESAMTALE 

Barnehagen arrangerer to til tre foreldresamtaler i løpet av året. Den første er en felles 

samtale mellom førskolelærer, barnehageeier og alle foreldrene. Denne foreldresamtalen 

avholdes i løpet av høsten. Den andre foreldresamtalen avholdes rett før jul og er en 

enkeltsamtale. 

Den tredje samtalen avholdes på våren dersom det er spesielle ønsker eller behov for det.   

 

9. FORELDREBETALING 

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis hver mnd. Det betales for 11 mnd. pr. år. 

Søskenmoderasjon: Barn nr. 2 gies det 30 % og til nr. 3 gies det 50% moderasjon. 

Barnehagens eier fastsetter betalingen. 

Foreldre holder bleier dersom det er aktuelt. 

Skulle foreldrebetalingen utebli, blir det sendt inkassokrav. Blir ikke kravet innfridd innen 

fristen, mister barnet barnehageplassen. Etter å ha betalt utestående, kan man igjen søke 

om ny barnehageplass. 

 

10.  HELSE: BARNA 

Etter lov om barnehager § 23, skal helseattest fra lege/erklæring fra foreldre/foresatte 

foreligge før barnet begynner i barnehagen. 

 

11.  POLITIATTEST 

Etter lov om barnehager § |9 må alle som arbeider eller oppholder seg regelmessig i 

barnehagen legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.  

 

12.   TAUSHET OG OPPLYSNINGSPLIKT 

Barnehagens samarbeidsutvalg samt barnehagens personale skal ifølge lov om 

barnehagers § 20 om taushetsplikt. 

Barnehagepersonale er også forpliktet på § 21: Opplysningsplikt til sosialtjenesten og § 

22: Opplysningsplikt til barnevernstjenesten. 

 

13.  BARNEHAGELÆRER 

Barnehagen har egen barnehagelærer som er tilstede i barnehagen i 80 % stilling. 

Myndighetenes krav er 1.25 timer (1t15min) pr. barn pr. uke for full plass. 

 

14.  TRANSPORT 

Barnehagen bruker både privat og kollektiv transport som transportmiddel ved turer og 

arrangementer. 

 

15.  FORSIKRING 

Barna er forsikret i barnehagen 

 

16.  OPPSIGELSESTID 

Det er 2 mnd. gjensidig oppsigelsestid fra den 1. i mnd. Barnehageplassen kan ikke sies 

opp for juni mnd, 

 

 

17. AREAL  

Inne areal: 87 kvadrat meter. 

Uteareal: 600 kvadrat meter. 



 

18. INTERN KONTROLL 

Barnehagen har utarbeidet egen Intern kontroll. 

 

 

 

Sted og dato: Søgne 01.08.2019 

Eier: Siren H Holskog Pettersen 


