Knerten Familiebarnehage

VEDTEKTER FOR KNERTEN FAMILIEBARNEHAGE.
1.

EIERFORHOLD.
Familiebarnehagen eies og drives av Bente Cathrine Wærstad Strøm.

2.

§ 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 respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og
solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk
tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de 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.
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 utfordrene og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide
alle former for diskriminering.”(Lov om barnehager §1)

3.

OPPTAK.
Det opptas barn i alderen 0 - 5 år i det antallet familiebarnehagen er godkjent for.
Barnehageplassen tildeles til plassen blir sagt opp. Alt opptak skjer via Re kommune. Barn
som har fattet vedtak om etter lov om barnverntjeneste §§4 – 12 og 4 – 4 annet og fjerde
ledd, har rett til prioritert ved opptak i Knerten familiebarnehage. Søsken vil bli prioritert i
Knerten familiebarnehage. Søkere med prioritert plass vil gå foran alle ordinære søkere.
Tildeling av plass vil foregå skriftlig. Opptak skjer så snart det foreligger plasser.

4.

OPPSIGELSE.
Foreldre kan si opp barnehageplassen med en frist på inneværende måned pluss hele
påfølgende måned. Man svarer for betaling for oppsigelsestiden selv om plassen ikke
benyttes. Oppsigelse av barnehageplasser fra barnehagens side er inneværende måned pluss
påfølgende måned. Oppsigelse grunn kan være manglende betaling, ikke forsvarlig
med fortsatt drift eller at barnehagen av andre årsaker vil opphøre / stenge.

5.

ÅPNINGSTIDER / FERIER.
Familiebarnehagen holdes åpen fra kl 07.30 til kl 16.30 mandag til fredag. Barnehagen er
feriestengt 4 uker i juli. Barnehagen har stengt i romjul og i hverdagene i påskeuka.
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagen har mulighet til å ta ut 5
planleggingsdager pr. barnehageår.

6.

FORELDREBETALING.
Side 1 av 2

Knerten Familiebarnehage
Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder i året.
Foreldrebetalingen fastsettes av staten. (Det er nå maks pris i barnehagene. Denne satsen vil
vi forholde oss til.) Det vil komme matpenger i tillegg til den statlige satsen. Det vil bli gitt
søsken moderasjon i samsvar med retningslinjer som er gitt fra staten.
7.

ERSTATNING.
Eier av barnehage har ingen erstatningsplikt på barneklær, leker o.l. som blir medbrakt til
barnehagen.

8.

ÅRSPLAN.
Årsplan for drift av familiebarnehagen utarbeides for ett barnehageår av gangen og legges
frem for samarbeidsutvalget. Kopi av planen sendes skolekontoret i Re hver høst.

9.

VARIGHET.
Vedtektene er fastsatt av eier / styrer og varer til nye vedtekter eventuelt blir utarbeidet.
De gjeldende vedtekter sendes skolekontoret og fylkesmann i Vestfold.

10.

TAUSHETSPLIKT.
Eier / styrer og eventuelt ansatte har taushetsplikt om alle forhold de blir gjort kjent med
omkring enkeltpersoner (barn, deres foreldre / foresatte og personale).

11.

INTERNKONTROLL.
Kontroll av sikkerhetsmessige innretninger utføres 1 gang pr. måned. Vedlikehold utføres av
fastsatte intervaller. Det vil bli foretatt brannøvelse 2 ganger pr. år. Uteapparater vil bli
sjekket 1 gang pr. måned. Vinduer og dører blir sjekket 1 gang pr. måned. Sandkasse dekkes
til hver ettermiddag.

12.

FREMMØTE.
Barn skal avleveres til personalet ved ankomst og det skal meldes fra når barnet hentes.
Foreldre har selv ansvar for av og påkledning av sitt barn ved ankomst og avreise. Dersom et
barn blir hentet etter den fastsatte lukningstid svarer foreldrene å betale overtidsbetaling.
Som er fastsatt til 50 kr pr påbegynte kvarter barnet blir hentet for sent. Barn med redusert
allmenntilstand bør holdes borte fra barnehagen. Det er gitt ut et skriv om sykdom fra
kommunelegen. Dette skrivet gir vi til foreldre. Det er enklere når vi har enkele regler å
forholde oss til.

13.

SAMARBEIDSUTVALGET.
Samarbeidsutvalget består av eier /styrer, en representant for de ansatte og en representant
for foreldrene. Utvalget skal ta opp spørsmål om barnehagens innhold og kvalitet. Utvalget
godkjenner årsplanen før den blir tatt i bruk.
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