BARNEHAGEVEDTEKTER

I SAMSVAR MED BARNEHAGELOVEN
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Barnehagevedtektene er fastsatt av styret, den 22.02.2016 og sist endret i styremøte
18.03.2019. I tillegg til disse barnehagevedtektene, gjelder også avtale om
barnehageplass, samt samvirkevedtekter.

1. Eierforhold
Røkeberg kultur- og naturbarnehage er et samvirkeforetak, og eies og styres av
medlemmene i samvirkeforetaket, se samvirkevedtektene pkt. 1. Foreldre som får tilbud
om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd på kr. 2000,- for hver
barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse. Utbetaling
av andel skjer ved barnehageslutt, når regnskapsfører bekrefter at kontoen til den
gjeldene andel er ajour.
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. Opptaksmyndighet
Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.
4. Opptakskrets og opptakskriterier
Barnehagens opptakskrets er Øvre Eiker kommune. For det tilfellet at barnehagen har
ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen
foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriterier som nedenfor gjelder.
Barnehagen er åpen for barn fra 8 måneder. Barn som er tildelt plass, får beholde
plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Se for øvrig avtale om
disponering av barnehageplass om partenes oppsigelses- og hevingsadgang.
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Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:
a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om
barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd
b) Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger / beholde ansatte i
barnehagen.
c) Daglig leder skal ved opptak av barn sørge for å få en balansert kjønns- og
alderssammensetning i barnegruppen. [Eks: Med balansert kjønnssammensetning
menes her like mange gutter som jenter innenfor hver aldersgruppe og avdeling. Med
balansert alderssammensetning kan barnehagen prioritere alderstrinn som er mest
hensiktsmessig for barnegruppenes størrelse og bemanning per avdeling.
d) Søsken av barn som har plass i barnehagen.
Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.
5. Opptaksperiode, oppsigelse og heving
Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig
leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.
Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av
barnehagen etter skriftlig søknad.
Oppsigelsestid på barnehageplassen er to -2- måneder fra den dagen oppsigelsen kom
frem til mottaker. Oppsigelse skal skje skriftlig.
Oppsigelse fra foresattes side i tidsrommet 1. april til 31. mai løper ut juli måned. Dersom
barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i
oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.
Ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier det, kan barnehageplassen
sies opp eller heves med umiddelbar virkning. Styret fatter vedtak om oppsigelse eller
heving av barnehageplassen. Foresatte/foreldre skal ha skriftlig melding om oppsigelseseller hevingsvedtaket i henhold til samvirkelovens § 23.
Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass og samvirkevedtektene.
6. Foreldrebetaling
Barnehagen følger satser fastsatt av stortinget.
Det gis søskenmoderasjon. Det innkreves full betaling for det eldste barnet, 30 %
moderasjon for barn nummer to og 50 % for øvrige søsken i barnehage.
Oppholdsavgiften forfaller til betaling den 20. i måneden. Ved for sen betaling påløper
morarenter og evt. purregebyr.
Det kan søkes om økonomisk støtte til barnehageplass. Foreldrebetalingen skal for første
barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekt.
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem
selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til
siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en
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husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et
barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den
forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet (jf. forskrift om
foreldrebetaling).
Kommunen skal i tillegg gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fireog femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12,
og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende
gjelder for barn med utsatt skolestart. Denne ordningen er også søknadsbasert.
Søknadsskjemaer finnes på Øvre eiker kommune sin hjemmeside.

7. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på
avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt. Retten gjelder kun dersom man har
søkt om barnehageplass innen søknadsfristen kommunen har fastsatt.
Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages
over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3- uker fra det tidspunkt
avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har
mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde
ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.
8. Leke- og oppholdsareal
Barnehagens norm for arealutnytting er 240 m², og har godkjent areal til 60 barn.
Barnehagen skal ha min. 4 m2 til rådighet per barn.
9. Åpningstid og ferie
Barnehageåret starter 01.08.
Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag. Barnehagen er stengt på
helligdager.
Barnehagen holder sommerstengt uke 28, 29 og 30.
Barnehagen holder stengt julaften (24. desember), nyttårsaften (31. desember), samt
onsdag før skjærtorsdag, i tillegg til røde dager.
I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 planleggingsdager. Disse forsøkes avviklet
i forbindelse med kommunens planleggingsdager for grunnskolen. Foreldre/foresatte vil
senest august samme barnehageår bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.
Alle barn i barnehagen skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret.
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10. Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og
hjemmene.

a) SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for
barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med
utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske
virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker
av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.
SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen
om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om
dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse
av årsplanen.
Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke
behandles av SU.
b) SU skal ha 5 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte,
samt en vara i hver gruppe. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange
representanter.
c) Eier er representert ved daglig leder
d) SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende
uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet
gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som
møtelederen har stemt for.
Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller
barnehagen finner det nødvendig.
Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har
kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling
og uenighet som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen
er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer
samarbeidsutvalget gir tilgang.
Se for øvrig «Retningslinjer for samarbeidsutvalget»

11. Foreldreråd
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
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Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til SU, samt en vara.
Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes
forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag
til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.
Styret har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.
Foreldreråd holdes minst en gang i året, gjerne i forbindelse med foreldremøte på våren.
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig
flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser
som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså
stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer
protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig
leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.
12. Dugnad
Barnehagen arrangerer dugnad i samarbeid med SU, to ganger i året. Hvert foreldrepar
må stille på totalt 6 dugnadstimer per barnehageår. Deltakelse i styre og barnehagen
samarbeidsutvalg gir fritak fra annet dugnadsarbeid.

13. Vedtektsendringer
Styret i barnehagen kan foreta endringer i barnehagevedtektene. Endring kan
gjennomføres med alminnelig flertall i styret.

14. Erstatningsansvar
Andelslaget har ingen erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen. Barnas klær og leker
må merkes med navn.
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