
Vedtekter for Salemsveien familiebarnehage  

 

Eierforhold 
Eneierforetak v/ Siren Henriette Holskog Pettersen     

Organisasjons nr. 985 779 449 

 

Godkjenning 
Salemsveien familiebarnehage ble godkjent 01.08.2003 av tjenesteutvalget i Søgne kommune 

etter § 15. 

 

Tilsyn 
§10 presiserer at kommunen har tilsynsansvar etter lov om barnehager. 

 

Formål og innhold  

Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens § 1 og § 2.  

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og 

lek, 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 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. 

 

Barn og foreldres medvirkning § 3 

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. 

 

Foreldresamarbeid:  

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

ivareta foreldrene sin rett til medvirkning og å danne grunnlag for god dialog. I den 

sammenheng er det viktig at barnehagen anerkjenner alle foreldre som en viktig ressurs og 

møter foreldre på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert.  

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

 

 



Foreldreråd § 4 

Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. 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 avstemning i foreldrerådet gis det 

en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. 

 

Samarbeidsutvalget:  

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, med 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. 

 

Opptak § 17 
Samordnet opptak med barnehagene i kommunen. 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år. 

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

 

Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene, kan barn med rett til plass bli tildelt 

plass i en annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått tildelt sitt       

1. ønske, rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er 

tildelt. Når søker har fått tildelt en plass, er retten til plass oppfylt. Dette gjelder uavhengig av 

om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker kan beholde sin plass på ventelisten til sitt           

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

 

Opptakskrets: 

Barnehagen har Kristiansand kommune som opptakskrets, men kan gå ut over kommunens 

grense dette for å oppnå best mulig gruppesammensetning av barna.  

 

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 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.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. Barnehagen kan ta inn barn som er fylt 8 måneder ved 

oppstart i barnehagen. 

 



 

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven §18 a prioriteres søkere etter følgende 

kriterier i denne rekkefølgen: 

 

1.Endret oppholdstid for barn som allerede har plass i barnehagen. 

 

2.Gruppesammensetning: Øvrige søkere med rett til plass tildeles etter alder innenfor 

aldersgruppene1-2 år og 3-6 år. 40% av barnene kan være under 3 år og 60% over 3 år. 

Dersom barnegruppen består av flere barn under 3 år må gruppen redusere antall barn totalt.  

Dersom et alderskull er sterkt underrepresentert i barnehagen kan det tas hensyn til 

eksisterende barnegruppe ved opptak av nye barn. Det er en forutsetning at barna har rett til 

plass. Ved tildeling av ledig plass gis opptaksmyndigheten for barnehagen anledning til å ta 

hensyn til den eksisterende barnegruppe for å sikre en hensiktsmessig gruppesammensetning. 

Dersom to barn er født i samme år vektlegges hva barnegruppen trenger, for eksempel med 

hensyn til kjønn.  

Barn regnes som 3 år fra august det år barnet fyller 3 år. 

 

3.Søsken: Gjelder barn som har søsken i samme barnehage. 

 

Klage § 6 
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på barnehageplass. Søkeren kan klage dersom 

de ikke får innfridd 1 eller 2 prioritering. Klagen må fremstilles skriftlig for kommunen. 

Klagefristen er tre uker fra mottatt avslag. Det orienteres om retten til etterfølgende 

begrunnelse for avgjørelsen i § 4, retten til å klage i § 6 og klagefristen i § 9. 

 

Åpningstid og ferie 
Barnehagen er åpen fra 07.30 til 16.00 

Barnehagen har stengt i juli. 

Barnehagen har tre planleggings dager og to kurs dager pr. år. 

 

Foreldrebetaling § 20 
Skjer forskuddsvis hver mnd. Det betales for 11 mnd. pr. år. 

Søskenmoderasjon: Barn nr. 2 gis 30 % og til barn nr. 3 eller flere barn gis 50% moderasjon. 

Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme 

adresse for å få søskenmoderasjon. 

Barnehagens eier fastsetter foreldrebetalingen.. 

Barnehagen holder ikke 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. 

 

Helse § 50 
Etter lov om barnehager § 50, skal helseattest fra lege/erklæring fra foreldre/foresatte 

foreligge før barnet begynner i barnehagen. 

 

Politiattest § 30 
Etter lov om barnehager § 30 må alle som arbeider eller oppholder seg regelmessig i 

barnehagen legge frem tilfredsstillende politiattest. 

 



  

Taushet og opplysningsplikt § 44 
Barnehagens samarbeidsutvalg samt barnehagens personale skal følge lov om barnehagers  

§ 44 lov om taushetsplikt, jmf forvaltningsloven § 13 til 13 g. tilsvarende. 

Barnehagepersonale har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjeneste slik det er 

beskrevet i barnehageloven § 45 og 46. 

 

Barnehagelærer § 25 

Myndighetenes krav til barnehagelærer er 1t15min pr. barn pr. uke for full plass, (12,5t pr 

uke). 

Barnehagen har en førskolelærer i 80% stilling og en barnehagelærer i 100% stilling.        

 

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

arrangementer. 

 

Forsikring 
Alle barna er dekket i en kollektiv ulykkesforsikring for opphold og direkte reise til og fra 

barnehagen.  

 

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

for juni måned. 

 

Arealutnyttelse 
Leke- og oppholdsareal  
Inneareal:  87 m 

Uteareal : 568m 

 

Spesialpedagogisk hjelp § 31 
Barn under skolepliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov 

for det jfr. barnehageloven § 31. Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal 

det foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk 

hjelp. 

 

Internkontroll § 9 
Barnehagen har utarbeidet egen internkontroll som er i tråd med bestemmelsene i henhold til 

forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet. 

 

Krav til vedtekter § 8 
Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens 

handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk. 

Vedtekter må aksepteres ved opptak i barnehagen.  

 

 

SØGNE         ………………………. 

 

 

EIER           ………………………….                      Reviderte vedtekter: november 2021 



 


