V
VEDTEK
KTER FO
OR VESL
LEFRIK
KK FUS BARNEH
B
HAGE AS
S
V
Vedtatt av styret
s
for Veeslefrikk FU
US barnehage as 7.6.20
013
1.

B
Barnehageen eies og drives av

2.

F
FORMÅL

Veslefrik
kk FUS barrnehage as

A
Aksjeselskaapets formåll er på best mulig måtee å etablere og drive Veeslefrikk FU
US
bbarnehage i Lier komm
mune.
B
Barnehagenn skal gi de deltagende barn et god
dt miljø med
d vekt på lekk og samvæ
ær med
aandre barn og
o med vok
ksne. Barnehhagen skal utvikle
u
det enkelte
e
barnns personlig
ghet,
hhjelpe barnaa i å utviklee evne til tolleranse og til
t å ha omso
org for andrre, og gi
sselvutfoldellse gjennom
m allsidige leeke- og aktiivitetsmulig
gheter. Samm
mmen med hjjemmet
sskal barnehagen medviirke til å gi bbarna et miiljø som sikrrer dem inddividuell og
ggruppevis omsorg
o
og støtte, stimuulering, utfoldelse, lærin
ng og etisk veiledning.
B
Barnehageen drives i samsvar
s
meed:
aa)
Lov om barnehager og de aav Kunnskaapsdepartem
mentet til ennhver tid fasstsatte
forskkrifter og reetningslinjeer
bb)
Ram
mmeplan forr barnehageer
cc)
Veddtak i (barneehagens navvn) Barnehaage.
dd)
Årspplan/virksom
mhetsplanerr for barneh
hagen.
ee)
Lov om internk
kontroll og bbarnehagenss egne sikkeerhets/internnkontrollruttiner.
ff)
Forsskrift om miiljørettet heelsevern i baarnehager og
g skoler.
gg)
Forsskrift om sik
kkerhet vedd lekeplassutstyr
E
Egne sjekkllister og dok
kumentasjonn for intern
nkontroll fin
nnes i barnehhagens HM
MSm
mappe og beredskapsp
b
plan.
3.

B
BARNEHA
AGENS OR
RGANER:

3.1

E
Eierstyret
E
Eierstyret er økonomisk ansvarlig for aksjeseelskapet og skal
s være ett kontrollorgan for
bbarnehagenn. Videre fun
ngerer eiersstyret som barnehagens
b
s øverste orggan mellom
m
ggeneralforsaamlingene.

3.2

Å
Årsmøtet (Generalforrsamlingen
n)
Å
Årsmøtet (ggeneralforsaamlingen) err barnehageens øverste myndighet..
D
Det er egnee vedtekter for
f aksjeselsskapet.

3.3

F
Foreldrerååd
F
For å sikre samarbeide
s
t med barneets hjem, sk
kal barnehag
gen ha et forreldreråd.
aa) Foreldrerrådet består av alle foreeldrene/foreesatte i barn
nehagen og sskal
ffremme derres fellesinteeresser og bbidra til at samarbeidet mellom barrnehagen og
g
fforeldregrupppen skaperr et godt barrnehagemiljjø.
bb) Foreldrerrådet har beeslutningsm
myndighet till å vedta at foreldrebetaalingen kan
n
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settes høyyere enn maaksimalsats en ref § 4 fo
orskrift om foreldrebettaling.
cc) Barnehaggeeier skal sørge
s
for at saker av viiktighet foreelegges foreeldrerådet.
dd) Ved avsteemming i fo
oreldrerådet gis én stem
mme for hverrt barn, og vvanlig flertallsvedtak gjelder.
33.4 Samarb
beidsutvalg
g (SU)
F
For å sikre samarbeide
s
t med barneets hjem, sk
kal barnehag
gen ha et sam
marbeidsutv
valg.
11) SU skall være et råd
dgivende, koontaktskapeende og sam
mordnende oorgan.
22) Foreldreene og de an
nsatte velgeer en represeentant hver per avdelinng/base til SU.
S Det
vil si at hver avdeliing/base skaal representeres av en foresatt
f
og een ansatt.
33) Daglig leder
l
er eierrs representtant i SU. So
om eiers rep
presentant hhar daglig leeder
stemme-, møte-, talle- og forslaagsrett i SU
U.
44) SU velgges for ett årr om gangenn og konstittuerer seg seelv (valg avv leder og
sekretærr).
55) SU holdder møter ettter en oppsaatt plan, eller etter behov. SU ledeer innkallerr til og
leder møøtene i SU. Dagsordenn skal følge møteinnkal
m
lingen.
66) Ved stem
mmelikhet på
p samarbeeidsutvalgsm
møtet avgjørr daglig ledeers stemme.
77) SU skall blant annett behandle åårsplanen fo
or den pedagogiske virk
rksomheten,, bli
forelagtt og har rett til å uttale sseg i saker som
s
er av viktighet
v
forr barnehagen
ns
innhold, virksomheet og forholddet til foreld
drene. I tilleegg skal utvvalget ha deet
overorddnede ansvarret for å plaanlegge sam
mt gjennomfføre ulike soosiale
arrangem
menter i barrnehagen soom juletrefeest og somm
meravslutninng.
F
Foreldremøter
D
Det skal avhholdes minsst to foreldrremøter i åreet. Daglig leeder har anssvar for inn
nkalling
oog gjennom
mføring.
4.

O
OPPTAK - OPPSIGE
ELSE

4.1

O
Overordneet målsetnin
ng:
V
Ved opptakk av barn skaal det leggees vekt på att barnehagelovens form
målsparagraf
iivaretas og barnehagen
ns kapasitet og funksjon
nalitet utnytttes best muulig.
I hovedregeelen skal opptak gjøres av barn som
m er bosatt i Lier komm
mune på
ssøknadstidsspunktet. Deersom barneehagen ikkee får fylt opp
p plassene m
med barn bo
osatt i
kkommunen kan barneh
hagen ta oppp barn fra om
mkringliggeende komm
muner.

4.2

T
Tilbud:
B
Barnehagenn har følgen
nde heldagsttilbud:
100 % - 5 dager/uke
d
880 % - 4 daager/uke
660 % - 3 daager/uke
V
Ved ledig kapasitet
k
i baarnehagen kkan foreldree/foresatte med
m barn soom disponerrer
rredusert plaass kjøpe seg
g enkeltdagger i barnehaagen. Dette må avtales spesielt meed
ddaglig lederr og betales inn på egenn giro. Priseen pr enkeltdag er kronner 250,-. Beeløpet
iinkluderer matpenger
m
med
m 15 kr.
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4.3

P
Prioriterin
ng:
D
Dersom barrnehagen ikke kan tilbyy plass til allle som søkeer skal oppttak skje med
d
uutgangspunnkt i den oveerordnede m
målsetningen
n (punkt 4.1
1) og etter fø
følgende
pprioritetsrekkkefølge:
1. Barn meed nedsatt funksjonsev
f
vne skal ha prioritet
p
ved
d opptak i bbarnehagen jfr.
j Lov
om barnnehager § 13
3, med merkknader. Barrn som det er
e fattet veddtak om etteer lov
om barnnevernstjeneester §§ 4-112 og 4 – 4 annet
a
og fjeerde ledd, haar rett til prioritet
ved oppptak i barneh
hagen
22. Barn avv personalet kan gis priooritet dersom tilbud om
m barnehageeplass fordrres for å
sikre rekkruttering av
a kvalifiserrt personale.
33. Søsken av barn som
m allerede hhar plass i barnehagen med
m prioriteering etter første
f
barns annsiennitet. Plassene
P
tilddeles ut fra loddtreknin
ng under elleers like forh
hold.
44. Barn meed lovfestet rett til barneehageplass. Jf Lov om barnehager
b
§ 12-a.
55.

Barn foor øvrig som
m står på barrnehagens venteliste.
v
Plassene
P
tilddeles ut fra
loddtreekning under ellers likee forhold.

Opptaksmyyndighet:
4.4 O
B
Barnehagenn er med i saamordnet oppptak i Lierr kommune..
S
Søknadsskjema sendess til kommunnen og barn
nehagen mo
ottar søkelistten innen av
vtalt
ffrist.
D
Daglig ledeer lager en in
nnstilling i hhenhold til samordnet opptak og fforetar opptaak etter
ppunkt 4.1 ogg 4.3.
B
Beslutning om opptak skal treffes så snart som
m mulig etter at det er mottatt en
ooppsigelse. Ved suppleerende opptaak i løpet av
v barnehageeåret følges opptakets
ooverordnet målsetning;; punkt 4.1 oog prioriterringslisten; punkt
p
4.3. T
Tildeling av
v plass
sskal skje skkriftlig.
V
Ved tildelinng av plass signerer
s
forreldre/foresaatte på at dee har godkjeent barnehag
gens
vvedtekter.
4.5

K
Klagerett
S
Søkere som
m har fått avsslag på sitt 1. eller 2. valg
v av barnehageplass ved hovedo
opptaket
hhar klagerettt. Klagefrissten er 3 ukeer etter at meldingen
m
err mottatt elller søker bu
urde ha
sskaffet seg kunnskap
k
om
o avgjørelssen jfr § 9 i Forskrift om saksbehaandlingsregller ved
oopptak i barrnehage. Kllagen må freemsettes skrriftlig til ko
ommunen ogg den skal
bbegrunnes. Kommunen
n skal underrsøke de forrhold klagen
n grunngir oog foreleggee klagen
ffor barnehaageeier jfr fo
orskriftens § 7 og 8.
D
Den som fåår medhold i sin klage vvil få tilbud om neste leedige plass i barnehageen.
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V
Ved supplerrende opptaak kan kun ssøkere med lovfestet reett til barnhaageplass klaage
ddersom de ikke
i
tilbys plass
p
jfr forsskriftens § 6.
6
4.6

O
Opptakspeeriode:

Barnehageå
B
året går fra 1.
1 August tiil 31. Juli.

B
Barn som taas opp i barn
nehagen har
ar fast plass frem til 31. juli det åreet barnet beg
gynner
ppå skolen elller til plasssen blir oppssagt.
4.7

U
Utleie av pllasser:
U
Utleie av pllasser kan kun
k forekom
mme for et begrenset
b
tid
dsrom dersoom særlige
ttungtveiendde grunner skulle
s
tilsi aat dette er rim
melig. Særllig tungtveieende grunneer kan
ffor eksempeel være at barnets
b
forsøørger misterr sin økonom
miske forsøørgelsesevnee.
U
Utleie avgjøøres av eierstyret og kaan kun beslu
uttes for inn
ntil 12 måneeder av gang
gen.
U
Utleieplasseen kan tilby
ys det barn ssom har besst prioritet etter reglenee om opptak
k.

4.8

O
Oppsigelsee av plass:
E
En plass skaal sies opp skriftlig
s
meed 2 månedeers varsel. Oppsigelsest
O
tiden blir reegnet fra
dden 1. i påfø
følgende mååned.
O
Oppsigelsesstiden er gjeeldene om een takker ja til plass, men
m ønsker å stå videre på
vventeliste tiil 1. ønske
E
Eierstyret foorbeholder seg retten tiil å kreve fu
ull betaling i oppsigelseesperioden. Plassen
kkan imidlerrtid overtas av et annet barn i oppssigelsestiden
n dersom baarnehagen har
h fylt
oopp alle sinne plasser og
g det nye baarnet som fåår tilbud om
m plass, ønskker å begynne før.
B
Barnehagepplass som sies opp fra oog etter 1. april
a
må betaales ut barne
nehageåret. Sjekk
S
bbarnehageårret i punkt 4.6
4 i vedtekktene. Det beetyr at barnehageplass som benytttes etter
331.05 fakturreres og måå betales ut bbarnehageååret.

4.9

E
Endring avv oppholdsttid:
Ø
Ønske om endring
e
av plasstype/stø
p
ørrelse send
des skriftlig til daglig leeder. Reduk
ksjon av
pplasstørrelse anses som
m oppsigelsee av deler av
v barnehageeplassen meed to måned
der
ooppsigelsesfrist.

5.

A
AREALUT
TNYTTING
G
B
Barnehagenns leke- og oppholdsare
o
eal er satt til 4,0 kvm netto
n
pr. barnn over 3 år og 5,3
kkvm netto for
f barn und
der 3 år. Hvoor mange barn som ut fra dette kan
an ha plass innenfor
bbarnehagenns totale areaal, må likevvel vurderess konkret ved ethvert oppptak. Vedrrørende
aarealutnyttinng gjelder til
t enhver tidd "Lov om barnehager
b
" (rundskrivv Q-0902 B).

6.

Å
ÅPNINGST
TIDER
B
Barnehagenn holder åpeent fem dageer i uken fraa kl. 06.45-17.15. Behoovsundersøk
kelse
kkan endre den
d endeligee åpningstidden. Oppholldstid for deet enkelte baarn skal beg
grenses
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iinnenfor den angitte åp
pningstid. B
Barna skal leeveres og heentes innenffor den fastssatte
ååpningstideen.
O
Onsdag før skjærtorsdaag er barnehhagen åpen til kl. 12.00
0. Julaften oog nyttårsaft
ften
hholdes stenggt.

7.

B
Barnehagenn holder sten
ngt 5 planleeggingsdageer i året. Næ
ærmere beskkjed gis i go
od tid.
F
FERIE
Barnehagenn holdes åpen hele årett bortsett fraa de to midtterste ukenee i juli. Barn
nehagen
kan være behjelpelig
b
med
m å finnee løsninger for
f de som har
h behov ddisse to uken
ne og
ikke klarer å ordne tilssyn på andree måter.
Alle barn skkal ha 4 ukeers ferie i løppet av året. 3 av disse uk
kene bør væ
ære
sammenhenngende i perrioden 20. juuni til 20. au
ugust. Søknaad om å avvvikle ferien i et annet
tidsrom kann innvilges dersom
d
det kkan skje uteen ekstra kosstnader for bbarnehagen. Dette
gjelder ikkee de to uken
ne barnehageen er stengt. Søknaden leveres
l
dagllig leder i go
od tid.

F
Foreldrene skal så snarrt som muligg i april gi melding
m
om
m når barna sskal ha som
mmerfferie, og sennest innen 30.
3 april. Påå bakgrunn av
a denne informasjonenn utarbeider daglig
lleder ferieliiste for personalet og pllan for som
mmerdrift av
v barnehagenn. Planen leegges
ffrem for sam
marbeidsutv
valget til utttalelse og eiierstyret til godkjenninng innen utg
gangen
aav mai hverrt år.

8.

B
BETALING
G
F
Foreldrebettaling for en
n plass i Vesslefrikk FUS barnehage as skal ikkke settes hø
øyere
eenn maksim
malgrensen. Maksimalggrensen blir fastsatt i Sttortingets årrlige budsjeettvvedtak. Dett betales for 11 månedeer i året. Julii er betaling
gsfri månedd. Kostpengeer
kkommer i tiillegg.
V
Ved fravær må avgiften
n betales. D
Det regnes for
fo fravær deersom barneet ikke møteer i rett
ttid etter feriien. Uregelm
messig betaaling kan forrårsake at barnet misterr plassen.
F
Foreldrebettalingen forffaller til bettaling forsku
uddsvis den
n 1. i hver m
måned. Derssom
fforeldrebetaalingen ikkee er betalt innnen forfall på inkassov
varsel misteer barnet plaassen i
bbarnehagenn. Vanlige reegler for opppsigelse vill da gjelde, se pkt 4.8

9.

M
MAT
B
Barnehagenn serverer ettt hovedmålltid med driikke på form
middagen. I tillegg serv
veres det
eett mellomm
måltid ca kl 14.30. Barnna tar med egen
e
matpakke til froko
kost.

10.

H
HELSEME
ESSIGE FO
ORHOLD/F
FRAVÆR
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H
Hvis et barnn er sykt eller har fravæ
ær av andre grunner måå det gis besskjed til
bbarnehagenn så snart som
m mulig. U
Uregelmessig
g frammøte uten at det gis melding
g til
bbarnehagenn kan medfø
øre at barnett mister plasssen.
S
Syke eller sterkt
s
forkjø
ølete barn m
må holdes hjemme derso
om det foreeligger smitttefare.
D
Dersom barrnet ikke kaan være ute oog delta i ak
ktiviteter påå lik linje m
med de andree barna
bbør barnet holdes
h
hjem
mme. Dagligg leder avgjø
ør i tvilstilfeeller om barrnet kan væ
ære i
bbarnehagenn.

11.

A
ANSVAR
P
Personalet har
h ansvar for
f barna deen tiden de er
e i barnehaagen. Eierstyyret er pålag
gt å
ttegne ulykkkesforsikring
g for barna..
L
Levering ogg henting av
v barna er fooreldre/foreesatte selv ansvarlig forr. Den som følger
bbarnet til baarnehagen må
m ikke forllate barnet før
f det har vært
v i kontakkt med perssonalet.
B
Barnet skal hentes av en
e voksen p erson som er
e kjent for personalet i barnehageen.
D
Dersom barrnet hentes av
a en annenn person enn
n den/de som
m vanligviss henter barn
net, skal
bbarnehagenn ha beskjed
d fra barnetss foreldre/fo
oresatte om hvem som sskal hente barnet.
b
B
Beskjeder tiil personaleet, gitt gjennnom barnet skal være sk
kriftlig.
A
Aksjeselskaapet/personaalet har ikkee ansvar forr barnets meedbragte klæ
ær eller and
dre
eeiendeler.
P
Personalet må
m ikke ta med
m barna ssom passasjerer i egen bil
b eller offfentlig
ttransportmiiddel uten att det benyttees forskriftssmessig sikrring av barnnet, og at deet
fforeligger skriftlig sam
mtykke fra fooreldre/foreesatte.

12.

IINTERNK
KONTROLL
L
B
Barnehagenn har internk
kontrollsysttem i samsv
var med forsskrift om syystematisk helse,
h
m
miljø og sikkkerhetsarbeeid (internkkontrollforsk
kriften). Dokumentasjoon blir
ooppbevart i barnehagen
n. Internkonntrollperm for
f helse, miljø og sikkkerhetsarbeid
d er
uutarbeidet for
f barnehag
gen og holddes kontinueerlig oppdatert av dagliig leder.

13.

D
DAGLIG LEDER/PE
L
ERSONALE
E

13.1

A
Ansettelserr
B
Barnehagenns daglige leeder ansettees av eiersty
yret. Øvrig personale
p
annsettes av daglig
d
lleder. Dagliig leder reprresenterer bbarnehagenss eiere og err barnehageens daglige
aadministratiive og pedaagogiske ledder.

Side 6 av 8

D
Daglig ledeer rapportereer til eierstyyret.
P
Politiattest må
m fremleg
gges ved tiltrredelse.
13.2

IInstruks
IInstruks forr daglig ledeer fastsettes av eierstyret i barnehaagen.

14.

M
MISLIGHO
OLD
D
Dersom foreldre/foresaatte som harr barn i barn
nehagen bry
yter eller unnnlater å følg
ge
bbarnehagenns vedtekter,, foreldreråddets retning
gslinjer og beslutninger
b
r kan eiersty
yret gå
ttil oppsigelsse av plasseen med øyebblikkelig virrkning. Van
nlige regler for oppsigeelse vil
dda gjelde, see punkt 4.8.
D
Dersom barrnet gjentattte ganger bllir hentet ettter barnehag
gens ordinæ
ære stengetid
d og
ddette medføører ekstra lø
ønnskostnadder for barn
nehagen kan
n eierstyret ppålegge
fforeldre/forresatte å betale denne ekkstra kostnaaden.

15.

B
BISTAND TIL FELL
LESSKAPE
ET BARNE
EHAGEN
F
Foreldre/forresatte oppffordres til å hjelpe til med
m frivillig arbeid av bbetydning fo
or
ffellesskapett i barnehag
gen. Det innnkalles til sliike samlinger to ganger
er i året; en på
p
hhøsten og enn på våren. Totalt bidraar hver fam
milie med inn
ntil seks tim
mer pr barneehageår.
D
Det vil væree mulig å uttføre sin frivvillige arbeidsinnsats i andre periooder ved beh
hov.
A
Arbeid som
m utføres er hjelp
h
til forbberedelse av
v sosiale sammenkomsster for barn
na og
fforesatte, ekkstra ryddin
ng i barnehaagen, hjelp til
t annet forefallende arrbeid, og arb
beid i
A
AU/SU.

16.

T
TAUSHET
TSPLIKT OG
O OPPLY
YSNINGSP
PLIKT
D
De ansatte i barnehagen har tausheetsplikt ihhtt til Barnehaagelovens § 20 og
oopplysningssplikt ihht tiil barnehageelovens § 21 § 22.
U
Uten hinderr av taushetsplikten skaal barnehagepersonalet melde fra ttil barnevern
nsttjenesten nåår det er gru
unn til å tro at et barn blir mishand
dlet i hjemm
met, det forelligger
aandre formeer for alvorllig omsorgsssvikt eller når
n et barn har
h vist veddvarende alv
vorlige
aadferdsvanssker.

17.

E
ENDRING
G AV BARN
NEHAGEN
NS VEDTE
EKTER
D
Disse vedteektene er vedtatt av styrret i Veslefrrikk FUS baarnehage ass 3. Juli 2011.
E
Eierstyret har
h myndigh
het til å endrre barnehag
gens vedtektter etter at eendringsforsslag er
fforelagt sam
marbeidsutv
valget til uttaalelse.

-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
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JJeg/vi er kjeent med og aksepterer bbarnehagen
ns vedtekter. Vedtekter (bl.a.
bbestemmelsser om oppssigelsesfristeer m.m) er bindende
b
fra tilbudet oom plass akssepteres.
S
Skal plassenn sies opp er
e det kun skkriftlig oppssigelse som er gjeldenee.
B
Barnet startter (dato)……..Barnet sslutter (dato
o her er i hh
ht skolestart/t/nytt bh-år)….
B
Barnet skal ha ………%
% plass (støørrelse på pllass)

D
Dato

Undersk
krift

S
Svarslippenn sendes elleer leveres ti l Veslefrikk
k FUS barneehage AS
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