Blåbærskogen Naturbarnehage AS

VEDTEKTER SELSKAPSFORM AS

NR:

2.1.5

VEDTEKTER FOR BLÅBÆRSKOGEN NATURBARNEHAGE
1.
EIERFORHOLD
Blåbærskogen Naturbarnehage AS AS eies av Siv Iren Eilertsen. Barnehagen er godkjent for 18
plasser.
Blåbærskogen Naturbarnehage AS drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for
barnehager, de til en hver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak, samt årsplan
for barnehagen.
2.
MÅLSETTING
§ 2 Formålsparagraf
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 humanisktisk arv og tradisjon.
J.fr. Lov om barnehager § 1.
Blåbærskogen Naturbarnehage AS skal gi barna et godt oppvekstmiljø med vekt på lek og samspill
med andre barn og voksne.
Blåbærskogen Naturbarnehage AS ønsker å skape gode barndomsminner gjennom opplevelser og
erfaringer i trygge og inspirerende omgivelser.
3.
OPPTAK
Blåbærskogen Naturbarnehage AS har 18 godkjente plasser som er tilrettelagt for barn i alderen 0 - 6
år.
Opptaket av barn foretas av daglig leder i samarbeid med Enhetsleder Barnehage i kommunen.
Det foretas ett hovedopptak i året straks etter søknadsfrist 1. mars.
Opptakskriterier
Søknad om opptak skal utføres elektronisk på kommunens hjemmeside
www.tvedestrand.kommune.no
Lovmessig rett til barnehageplass:
 Barn med nedsatt funksjonsevne, j.fr Lov om barnehager §13. Dette omfatter også barn med utsatt
skolestart.¨
 Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4 - 12 og 4 - 4 annet ledd, har
rett til prioritet i våre barnehager. J.fr Lov om barnehager § 13.
 Barn med lovmessig rett til barnehageplass, j.fr Lov om barnehager § 12a
kriterier utover lovmessig rett til barnehageplass:
1. Tilflyttere (ikke bosatt i Tvedestrand kommune ved søkertidspunktet og under forutsetning av at
barnet er født før 31. august i opptaksåret)
2. Barn født etter 31. august
3. Søkere fra nærliggende kommuner j.fr § 5 2 ledd
Administrative vurderinger ved opptak:
 Hensyn til gruppesammensetningen og aldersfordeling.
 Søsken med plass i barnehagen
 Barn av ansatte
 Utvidelse av deltidsplass
 Barn som er bosatt på Glastadheia (gjelder fra opptak 2013)
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Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
 Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli
 Opptaksperioden for barnet er fra opptak vedtas, til plassen sies opp eller frem til 1. august det året
barnet begynner på skolen.
 Plassen kan sies opp av begge parter - foresatte og eier - med 3 måneder oppsigelsesfrist.
 Oppsigelsesfristen gjelder tre måneder fra den første i påfølgende måned. Dersom barnet slutter
etter første mai skal det likevel betales fast månedsbeløp for juni.
 Oppsigelse av barnehageplassen skal skje skriftlig og betales ut oppsigelsestiden.
 Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Søknaden må begrunnes og sendes til Eier.
4.
FORELDREBETALING
Vi følger en hver tid de nasjonale satsene som blir fastsatt av departementet. Betaling for kost
fastsettes av eier. Betalingssatsene kan endres i løpet av barnehageåret.
Foreldrebetaling innbetales forskuddsvis den 1. i hver mnd. Det betales for 11 måneder.
Ved betalingsmisslighold mistes plassen. Ved for sen betaling ilegges purregebyr. Forsinkelsesrenter
påløper j.fr Lov om renter ved forsinketbetaling av 17.12.76 samt inkassoloven av 13.05.88. Ved
rettslig inndriving kommerlov om rettsgebyr av 17.12.82 til anvendelse.
Moderasjonsordninger
Har du flere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen skal sørge for at du får
reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig
av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50
prosent reduksjon.
Har du lav inntekt?
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen,
skal du ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015.
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015
gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret.
Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med
lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for
familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.
Dette kan reguleres fra år til år i forhold til hva departementet vedtar. Følg derfor med på kommunens
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hjemmeside hva som er gjeldende til en hver tid.
5.
ÅPNINGSTID
Blåbærskogen Naturbarnehage AS har åpningstid mandag til fredag kl.07.30-16.30.
Kjernetiden er kl.09.30-14.00.
Barnehagen er åpen 11 mnd feriestengt i juli mnd.
Julaften frem til første nyttårsdag og i påskuka holder barnehagen stengt.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året.
6.
TAUSHETSPLIKT
Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/familie har
taushetsplikt, og skriver under på dette ved arbeidsforhold i barnehagen.
7.
STYRINGSVERKET
Blåbærskogen Naturbarnehage AS har foreldreråd og samarbeidsutvalg slik barnehageloven fastsetter.
Foreldreråd består av alle foreldrene.
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ sammensatt av en
foreldre/foresatte og en vararepresentant og en ansatt og en vararepresentant i barnehagen. Slik at
partene blir likt representert. Barnehagens eier, Siv Iren Eilertsen deltar på møtene.
Foreldremøte skal avholdes 2 ganger pr. år.
8.
FORELDRESAMARBEID
Som utgangspunkt har foreldrene hovedansvaret for barnets omsorg og oppdragelse. Blåbærskogen
Naturbarnehage AS skal derfor drives i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.
Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom barnehagen og foreldrene, der en utveksler
informasjon og drøfter spørsmål og problemer som kan oppstå.
Begge parter sitter inne med kunnskaper som kan være til hjelp i arbeidet med barnet.
Barnehageloven understreker foreldreretten, og at barnehagen skal være supplement til hjemmet.
9.
DUGNAD
Det innkalles til dugnad en til to ganger pr. år. Dugnaden er valgfri.
10.
INTERNKONTROLL
Barnehagen er godkjent etter” Barnehageloven” og “Forskrift om miljørettet helse
vern i barnehager”. Internkontrollarbeidet er en del av den daglige virksomheten
i barnehagen. Programvaren Styrerassistenten brukes som utgangspunkt for HMS arbeidet i
barnehagen.
11.
AREAL
Leke- og oppholdsarealet for barn over 3 år er 4 m2, for barn under 3 år 5,3 m2.
12.
BYTTE AV NAVN
Det ble foretatt en navnendring av barnehagen 19.10.12. Barnehagens nye navn er : Blåbærskogen
Naturbarnehage AS
Godkjent dato: 19.10.12 - Siv Iren Eilertsen, Kolbjørn Eilertsen og Astri Eilertsen
Sist endret:19.10.12
Vedtektene ble revidert og godkjent: 01.12.15. av Samarbeidsutvalget.
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