
VEDTEKTER STABEKK OG NORDRAAKSVEI FAMILIEBARNEHAGE 

1. Familiebarnehagen er eid av Vivi Engelund Nedre Måsan 15 d 1385 Asker tlf 90171410. 8 plasser fra 
0 — 3 år godkjent av Bærum kommunen der eier har driftsansvar, forvaltning og tilsyn av barnehagen. 

§ 1.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 skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering. 

0 Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 

 

2. BEMANNING. 2 assistenter og en førskolelærer som er ansatt med 1.15 time pr barn/uke. Lykkes det 
ikke å få vikarer ved sykdom, ber vi da foreldrene om  å holde barna hjemme vis mulig etter oppfylt kapasitet i 
forhold til barn per ansatt ratio, organisert av eier. 

3. ÅPNINGSTID Man — fredag 07.30 — 16.30. Og barnehageåret begynner 1 aug og slutter 31 juni 
påfølgende år. Juli er stengt og juleferie fom 23/12 til 1.1. Påskeferier følger skolens ferieplan og det er 5 
planleggingsdager/år med varsel 14 dager før. 

4. SØKNADS KRITERIER, OPPTAKS MYNDIGHET OG OPPSIGELSE. 

Lov om barnehager § 13. Kriterium 1: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i 
barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Lov om 
barnehager § 13. 

Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til 
prioritet ved opptak i barnehagen. 

2. Barn som bor i nærmiljø (Stabekk) prioriteres 

3. søsken skal prioriteres etter tilpass i gruppen, dvs. at vi prøver og fordele gruppene i like mange jenter og 
gutter på lik alder, maks 2 spedbarn 0-1 år i hver gruppe da de trenger mer oppmerksomhet. 

 Forøvrig : Opptak foretas av eier iht regler om lov av barnehager. Tildeling/oppsigelse foregår skriftlig fra eier 
og foresatte Oppsigelse er 3 mnd f.o.m den første i påfølgende mnd. Blir driften stanset pga mangel på personale 
e.l. gjelder samme oppsigelse tid fra eier til foreldre og det samme ved stenging. Juli gjelder ikke som oppsigelse 
mnd. Ved økonomisk mislighold eller for sen betaling mister foreldrene retten til barnehageplass men ikke 
betalingsplikt, En søker kan klage på avslag dersom de får avslag på 1 og 2 valg. Klagen sendes kommunen 
skriftlig innen 3 uker. 



5. INTERN KONTROLL Egne regler for intern kontroll foreligger i barnehagen og vi jobber aktivt med 
hygghet og trivsel og vektlegge av helse og miljø, som følger retningslinjer i forskrift om miljørettet helsevern 
i barnehage og skole. 

6. FORSIKRING. Barnehagen har total ulykke forsikring for barn og ansatte i åpnings tiden . 

7. TAUSETT og OPPLYSMNGS PLIKT. Eier/ansatte har taushetsplikt samt opplysnings plikt til sosial 
og barnevern tjenesten iht barnehagelovens 22. 

9 ANNET. Eier fritas for kontrakt forpliktelse ved uforutsette hendelser som. Brann, hærverk,vannskader, natur 
katastrofer o.l. 

11. BETALING: foreldrebetaling følger makspris, som fastsettes av Stortinget hvert år. 

Til orientering er makpris for 2017 kr. 2730.- 

Orientering: Kommunen tilbyr: 30% søskenmoderasjon for barn nr 2, 50% for 3. eller flere barn. 

Innteksregulert oppholdsbetaling 

Barnehage tilbyr: kr 500 i mnd for alt mat bleier og kremmer som brukes i barnehager 

Barnehagen har frokost, mellom måltid og varm mat hver dag. 

OPPHOLDSAREAL. Følgende rom er godkjent til bruk i familiebarnehagen -Gang- bad- kjøkken- stue- 
soverom 

12. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD. Jfr lov om barnehager 4 skal 
foreldreutvalget bestå av foreldre, foresatte og ansatte slik at hver gruppe er likt representert. 1 foreldre 
representant for hver avdeling og 1 ansatt som hoved representant for hver avdeling, dvs. 4 representanter på 
en gruppe bestått av 16 barn (2 avdelinger) 

 Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
SU velges for et år av gangen. 

13. ÅRSPLAN for den pedagogiske drift utarbeides I år av gangen av eier/veileder/førskolelærer. 
Samarbeidsutvalget deltar i evaluering og innspill der årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på 
grunnlag av «rammeplan for barnehager». Foreldrerådet får årsplanen til orientering og kopi sendes kommunen 
innen 2 mnd etter driftstart hver høst. 

14. HELSE TILSYN Barnehagen har en tilfredsstillende intern kontroll for helse, miljø og sikkerhet. 

15. ANDRE FORHOLD. Kjør varsomt og ta hensyn til nærmiljøet- naboer og parkere fornuftig. 

16 VEDTEKTER.Kan kun forandres av eier av fam barnehagen og fremlegges samarbeidsutvalget.  
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