VEDTEKTER
For Lindebakken barnehage 2021 0g 2022
§8. Krav til vedtekter
•

•
•
•
•

Eierforhold: Lindebakken barnehage AS er en privat barnehage og eies av Anne
Karin Kjevik. Hun er utdannet barnehagelærer og har ansvar for den pedagogiske,
administrative og økonomiske delen
Barnehagen har et godkjent lekeareal på 219 kwm. Antall barn justeres etter
barnas alder. Barn under 3 år skal ha 5.3kwm og barn over 3 skal ha 4 kwm.
I dag har barnehagen en stor blandings gruppe som vi igjen deler i kjernetida.
Telefonnr: 37001333/ 92065687
Åpningstider/ ferier
Vår åpningstid er fra 06:30 – 16:45, alle virkedager
Vi har feriestengt hele juli, dette blir tatt opp på foreldremøte hver høst og kan
eventuelt justeres.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, 2 før jul og 3 etter jul.
NB! Barnehagen stenger kl 12:00 lillejulaften og har stengt julaften og Nyttårsaften
Onsdag før skjærtorsdag, stenger barnehagen kl.12:00
Forsikringsavtale
Barna er forsikret gjennom PBL ( private barnehagers landsforbund) Storebrand,
hele døgnet ved skade
Tur og kosekasse
Alle barn må betale kr 150,- hvert halvår. Disse pengene vil være et lite bidrag til
turer, teater og lignende.
Foreldrebetaling
Vi følger de nasjonale prisene. Vi har et mattillegg på kr 300.- pr mnd for full plass.
Prisen inneholder da to måltider med mat, grønnsaker og frukt.
Foreldrebetalingen skal skje forskuddsvis hver mnd.. Det betales for 11 mnd. i året
Barnehagen har inntektsgradert foreldrebetaling på lik linje med kommunen.
Innbetalingen skal merkes med kid-nummer som er ferdig utfylt.
Det gis 30% i søskenmoderasjon for barn nr. to og 50% for barn nr. tre
.Moderasjonen gjelder på den plassen som er minst, visst barna har ulikplass
størrelse.
NB! Husholdniner med lavere enn 592 167 kr kan søke om redusert pris. Gå til siden
om redusert oppholdsbetaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan
søke

Gratis kjernetid
Alle 2,3,4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet
brutto årsinntekt under 583 650 kr ( gjelder for barnehageåret 2021/2022) kan søke
om 20 timer gratis barnehage pr.uke
Barnet har barnehageplass fra den dagen dere takker ja til plass og frem til
skolestart.
Oppsigelse
Det er en gjensidig oppsigelse av tildelt plass på to mnd. Fra den første i hver mnd.
(Oppsigelse er to mnd. og skal skje skriftlig.)
NB! Frivillig dugnad 1 til 2 ganger i året.
•

Formål:
§1. 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
Bhg. 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 i ulike religioner og livssyn og som er
forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utforske skaperglede ,undring og utforskertrang. De skal lære å ta
vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggendekunnskap
og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillitt 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.
Barnehagens innhold:
§2. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, og gi barn muligheter for lek,
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
Bhg, skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barn, språk og kultur.
Bhg, skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping, og bidra
til at alle barn for oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Bhg. skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær i barnets interesser
og kunnskaper og ferdigheter.
Bhg. skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter nærmere regler om bhg. innhold og oppgaver
( Rammeplan) ved forskrift.

Med utgangpunkt i rammeplan for bhg. skal samarbeidsutvalget for en hver bhg.
fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomhet
Opptaksmyndighet
Opptaksmyndigheten ligger hos dem som driver barnehagen, i henhold til regler i
Lov om barnehage
§18. Det vil i hvert tilfelle bli foretatt en vurdering av enkelt barns behov for plass. I
den sammenheng vil barn med nedsatt funksjonsevne eller barnevernsbarn bli
prioritert, dette etter §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritert ved
opptak.
Vi godkjenner opptak fra andre kommuner visst ledig plass.
NB! Lindebakken tilbyr 80 og 100% plasser
§2a.Barnehagen er plikta til å samarbeide med skolen og overgang fra bhg. til skole
§3. Barns rett til medvirkning og ta hensyn til barnets beste
§4 Barnehagen skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg ( for å sikresamarbeid med
barnas hjem)
Foreldreråd består av alle foreldrene til barna.
Samarbeidsutvalg består av to foreldre, to ansatte og eier.
§9 Internkontroll: Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
§10 Barnehagensmyndighetsansvar: Kommunen er lokal barnehagemyndighet,
kommunenen skal gi veiledning om å påse at barnehagene drives i samsvar med
bestemmelsene i denne loven med forskrifter.
§14 Godkjenning: Kommunen har ansvar for godkjenning av barnehager.
§24 Styrer: Bhg. skal ha en dagligleder som er utdannet barnehagelærer eller
annen høyskole med barnefaglig og pedagogisk kompetanse
§25 Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer
§26 Bhg. må fylle krav til grunnbemanning
§27 Det stiller krav til norskferdigheter, for å bli ansatt i bhg.
§30 Politiattest: Den som blir ansatt, fast, midlertidig, vikarer skal legge frem
politiattest som nevnt i politiregisterloven §39 første ledd.
§31 Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom
de har særlige behov for det.
§33 Pedagogisk- psykologisk tjeneste
§32 Samarbeid med barnets foreldre ( samtykke fra foreldre)
§41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid, ( ikke godta krenkelser som f.eks.
utestenging, mobbing, vold diskriminering og trakasering.
§42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt
barnehagemiljø
§44 Taushetsplikt, for virksomheter etter denne lov gjelder reglene om
taushetsplikt i forvaltningsloven §§13 til 13f tilsvarende
§45 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.

§46 Opplysningsplikt til barnevernet
§48 Eier er pliktig til å gi opplysninger om tjenestedata og regnskapstall
§50 Helsekontroll av barn og personale, før barnet begynner må foreldre fylle ut et
helseskjema, det samme må personalet, de må levere helseskjema.
§51 Øvingsopplæring, Barnehage eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for
øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning.
§53 Kommunens tilsyn med barnehagene
§54 Fylkesmannens tilsyn med kommunen som har barnehagemyndighet.

