VEDTEKTER
§1 EIERFORHOLD
Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for
barn i alderen 0-6 år.
Barnehagens eiere er:
Anne Fagrell, førskolelærer
Monika Hoven, førskolelærer
Liv Oline Hammer, førskolelærer
§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
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skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.

§3 OPPTAK
Hovedopptak skjer en gang hvert år, og gjøres i samarbeid med Malvik
kommune og alle private barnehager i kommunen. Søknadsfristen er satt til
1.mars hvert år og søknaden sendes til Malvik kommune elektronisk.
Det kan søkes om plass hele året. Søknadene vil bli vurdert ved
suppleringsopptak. Barn som får tildelt plass beholder denne til den blir sagt
opp skriftlig eller barnet går over i skolen.

§4 OPPTAKSKRITERIER
1. Barn med funksjonshemminger, jfr. Lov om barnehager §9.
2. Barn med behov for barnehageplass som virkemiddel i forebyggende
barnevern, jfr. Lov om barnevernstjenester §4-4
3. Barn av ansatte
4. Søsken av barn som allerede går, eller har gått i barnehagen
5. Lovfestet rett til plass, født før 31.08
6. Barnehagen tar hensyn til barnegruppens sammensetning med tanke
på alder og kjønn for å ivareta barnehagelovens formålsparagraf. Står
flere søkere likt etter dette, skal det foretas loddtrekning.
Det gis anledning til å søke permisjon for inntil ett år av gangen.
Permisjon innvilges i spesielle tilfeller, og kun hvis plassen kan tildeles et
annet barn.
§5 OPPSIGELSE/TAP AV PLASS
Gjensidig oppsigelse er satt til 2 måneder regnet fra den 1. I måneden.
Dersom et barn slutter etter 15.mai må det betales ut juni. Oppsigelse skal
kun skje skriftlig, og skal sendes barnehagens styrer. Ved mislighold av
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foreldrebetaling eller at avtalebrudd foreligger, gjelder 14 dagers oppsigelse
fra barnehagens side. Oppsigelse gis fra den 1. i måneden.
§6 OPPHOLDSTID
Barnehagens åpningstid er 0645-1700 hver dag i ukens 5 første dager.
Overskridelse av barnehagens stengningstid vil medføre bøtelegging.
Botens størrelse vil være på kr 100,- pr. påbegynte 15 min.
§7 FERIEÅPNING
Hvert barn skal avvikle 5 uker ferie pr år, og planleggingsdagene regnes som
en av disse ukene. 3 av ukene skal avvikles sammenhengende innenfor
hovedferieperioden; 1.mai til 1.september.
Barnehagen holder stengt siste 3 uker i juli måned. Barnehagen holder også
stengt i romjul og i stille uke (påskens dager mellom palmesøndag og
skjærtorsdag).
Alle skolestartere skal ha avviklet sine 5 uker ferie, hvorav 3 uker
sammenhengende ferie innen 01.08.
Ferie avviklet som enkeltstående dager skal varsles minimum 3 dager på
forhånd.
§8 OPPHOLDSAREAL
Barnehagens norm for arealutnyttelse er 4,2 m2 pr. barn
Normen er et gjennomsnitt for aldersgruppen 0-6 år.
§9 BETALING
Barnehagen følger statens retningslinjer for makspris, for tiden satt til
2655,- pr. måned eks. kostpenger. Kostpenger er satt til kr 450,- pr 100%
plass, og reduseres prosentvis med plass-størrelse. Kostpengene dekker lunsj,
mellommål, frukt og drikke, bursdagsfeiringer og andre høytidsfeiringer.
Minimum 2 måltider pr uke skal være varm-mat. Foreldrebetalingen skal
betales forskuddsvis den 1.i måneden.
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Barna er ulykkesforsikret 24 timer pr. døgn i Gjensidige barneulykke
heltid.
Det betales for 11 måneder i året og juli er betalingsfri måned. Barnehageåret
regnes fra 01.08-31.07.
Ved barnehageårets oppstart vil nye barn bli tatt inn over en 14dagersperiode. Dette for å ivareta barna og deres foresatte best mulig i den
nye situasjonen. Det betales allikevel for hele august måned.

§ 10 BEMANNING
Den daglige bemanning vil være tilpasset alder og antall barn med tanke på
forsvarlighet. Barnehagen vil bestrebe seg på å ha en fast vikarordning ved
sykdom og fravær.
Barnehagen vil ta imot studenter i praksis og skoleelever om vi blir forespurt.
§11 FORELDRERÅD/SAMARBEIDSUTVALG/ÅRSPLAN
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte tilknyttet barnehagen.
Samarbeidsutvalget består av 3 foreldrerepresentanter og 3 ansatte.
Foreldrerepresentantene og de ansatte velges for et år av gangen.
Årsplan skal utarbeides i samarbeid med foreldrene. Årsplanen godkjennes i
Samarbeidsutvalget.
Årsplanen skal utarbeides på grunnlag av rammeplan for barnehagen
tilpasset lokale forhold. Kopi av årsplanen skal sendes virksomhetsleder i
Malvik kommune innen 2 måneder etter at den er fastsatt i
samarbeidsutvalget.
§12 HELSEMESSIGE FORHOLD
Ved barnets oppstart i barnehagen skal det opplyses om barnets helsetilstand
og om vaksinasjonsprogrammet er fulgt. Hvis et barn er syk eller har fravær
av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen. Syke barn må holdes
hjemme og foreldrene må respektere barnehagens sykdomsinnstruks. Om
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barnet ikke klarer å delta i aktiviteter eller å være ute på lik linje med de
andre barna, skal det holdes hjemme.
§13 RETT TIL BARNEHAGEPLASS
I henhold til barnehagelovens paragraf 12a, og i samsvar med denne loven
med forskrifter, har barn rett til en barnehageplass. Dette betyr rett til en
plass i en barnehage som er godkjent etter barnehageloven §§ 10 jf. §§ 1 og 2
eller §11.
I Korntrøberget barnehage vil vi ikke gi plass til barn som allerede har plass i
annen barnehage, hverken her i kommunen eller i andre kommuner. En slik
praksis mener vi er til barnets beste, jf barnekonvensjonen artikkel 3.
Foreldre som takker ja til plass i Korntrøberget barnehage, og med viten og
vilje ikke opplyser om at barnet allerede innehar en plass i annen barnehage,
vil miste plassen med umiddelbar virkning.

klipp__________________________________________________________________________

Svarslippen skal leveres barnehagen innen barnets oppstart.
_____________________________________________________________________________
Vi har lest vedtektene, og er kjent med at dette er en kontrakt, som vi godtar,
når vi takker ja til plass i Korntrøberget barnehage AS.
Barnets navn____________________sted /dato____________________________
Begge foreldrenes signatur___________________________________________________
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