Hakkebakkeskogen barnehage SA, 16.10.18

Barnehagevedtekter for
Hakkebakkeskogen barnehage
1.

Eierforhold
Barnehagen eies og drives av Hakkebakkeskogen barnehage SA

2.

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 skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter,
fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet .

3.

Opptak
Hakkebakkeskogen barnehage SA er åpen for barn fra 1 år og fram til sommerstengt det året
barnet begynner på skolen.
Søknad om plass i barnehagen skjer på fastsatt skjema. Styrer foretar opptak av barn etter
gjeldende opptakskriterier.
Barnehagen har hovedopptak 01.03. hvert år. Ved ledige plasser er det løpende opptak
gjennom året.

4.

Opptakskriterier
Følgende grupper prioriteres ved opptak :

Prioritet 1 :

Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehageloven § 13.
Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller pedagogisk psykologisk tjeneste i
kommunen (PPT) eller andre institusjoner med fagkompetanse må foreligge.

Prioritet 2 :

Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester
§§4 – 12 og 4-4 annet og fjerde ledd
Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forbyggende tiltak.

Prioritet 3 :

Endret oppholdstid

Prioritet 4 :

Søsken til barn med plass i Hakkebakkeskogen barnehage

Prioritet 5 :

Særskilte kriterier
Barn fra familier som har redusert mulighet / evne til å ha den daglige omsorgen for
barnet.
Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller andre faggrupper som er relevante
dersom foresatte lider av sykdom / nedsatt funksjonsevne må foreligge.

Prioritet 6 :

Gruppesammensetning med hensyn til alder, kjønn og morsmål

Prioritet 7 :

Tidligere familier
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Prioritet 8 :

5.

Barn i nærmiljøet

Betaling
Opphold i barnehagen betales etter de satser og regler som til enhver tid er fastsatt av
kommunestyret i Larvik.
Betaling skal skje forskuddsvis og senest den 1. i den måneden det betales for.
Det kan søkes om annen dato for betaling.
Det betales for 11 måneder – juli er betalingsfri.
Selv om plassen ikke benyttes, må det betales for plassen.

6.

Oppsigelse
Barnehageplassen kan sies opp av begge parter – foresatte og barnehagen – med to
måneder oppsigelse fra dato for levert oppsigelse.
Oppsigelse av barnehageplassen skal skje skriftlig. Det må betales ut oppsigelsestiden.
Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig begrunnelse. Manglende betaling er en saklig
begrunnelse.

7.

Leke- og oppholdsareal
Barnehagen følger kommunens normer for arealutnytting.
Ca. 5,0 m2 pr. barn under 3 år.
Ca. 4,0 m2 pr. barn over 3 år.
Normen er fastsatt ut fra barnehagens netto lekeareal.

8.

Åpningstider
Barnehagen er åpen fra mandag til fredag og den alminnelige åpningstiden i barnehagen
er kl. 06.45 til 16.30.
I spesielle tilfeller kan styret foreta små tilpasninger av åpningstiden etter samråd med
styreren.
Dette kan kun skje etter skriftlig søknad.
Barnehagen holdes stengt i 3 sammenhengende uker om sommeren og
5 dager i året på grunn av planleggingsdager for personalet.
Bemanning og åpningstid reduseres etter behov i høytider som jul og påske etter styrets
bestemmelser. Melder det seg 4 eller færre barn, holdes barnehagen stengt.
Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og offentlige fridager holdes barnehagen
stengt.

9.

Samarbeid
Årsmøte er barnehagens øverste organ. Se barnehagens Selskapsvedtekter for ytterligere
informasjon.

Dugnader
For å holde barnehagens utgifter nede, er alle foreldre pliktig til å delta i dugnadsarbeid.
Dersom enkelte ikke har anledning til å delta på dugnad, skal vedkommende gjøre avtale om
å møte på en annen dag.
Styret fastsetter antall dugnader og tidspunkter og er ansvarlig for gjennomføringen av disse.
Foreldresamtaler
Gjennomføres hver høst og vår og ellers ved behov.

10.

Personalet
Styreren er barnehagens daglige og administrative leder.
Bemanningen fastsettes av styret i henhold til normer i Lov om barnehager med tilhørende
forskrifter.
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Barnehagen er medlem av PBL – A
(private barnehagers landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen) og følger PBL sin tariff.
Alle som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest fra første dag.
§19 i Barnehageloven
Regler om taushetsplikt i forvaltningsloven §§13 til 13f gjelder for alle som arbeider i
barnehagen.
Dette sikrer foreldre og barn mot at personlige og private forhold blir kjent av uvedkommende.

11.

Diverse
Forsikringer:
Barnehagen har ulykkesforsikring for alle barna som går i barnehagen. Den gjelder hele
døgnet i hele verden både i barnehagen og på fritiden så lenge barnet har plass i barnehagen.
Forsikringen gjelder fra 01.01.2013.
Barns sykdom
Syke barn må holdes hjemme.
Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan
ha betydning for barnets opphold i barnehagen.
Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse.
Barnehagelovens §25.
Vi har et eget skjema for dette.
Medisinering
av barn under opphold i barnehagen er foresattes ansvar.
Vi har et eget skjema som må fylles ut av foresatte dersom barnehagen må utføre
medisineringen.
Bringing og henting
Personalet må ha beskjed dersom barna skal hentes av andre enn foresatte.
Selskapsvedtektene for Hakkebakkeskogen barnehage SA går foran Barnehagevedtektene.
Ved signering av denne avtale aksepterer partene at de til enhver tid gjeldende vedtekter
for barnehagen er en del av avtalevilkårene.

Vedtektene vedtatt av styret 02.03.2016

