
 

Vedtekter for Ramstad Barnehage. 

(sist revidert 01.02.2017) 

 

1. Eierforhold: 
Ramstad Barnehage er en privateid barnehage for barn i alder 1 – 5 år. 

Barnehagen eies av Vibeke Sauer. 

 

 

2.  Formål: 
Barnehageloven § 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. 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. 

 

 

3. Samarbeidsutvalg: 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

Foreldre, de ansatte og eier velger hver 1 representant til utvalget. Representanten for 

foreldrene velges for ett år av gangen. 

Samarbeidsutvalgets oppgaver: 

a. Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av lov, vedtekter og budsjett. 

b. Behandle årsplan for barnehagens virksomhet. 

c. Uttale seg om endring av vedtekter 

d. Forelegges saker av viktighet for barnehagens indre virksomhet 

e. Be om samarbeidsutvalgets syn i saker som må ansees særlig viktig for foreldrene. 

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. 

 

 

 

4. Foreldreråd: 
Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene pkt.1. Det består av 

foreldre til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresse, 

samt bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.  

Foreldrerådet skal forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. 

Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike avgjørelser blir tatt. 

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. 

 



5. Opptak av barn: 
Etter lov om barnehager § 12, skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om 

opptak av barn. Bærum kommune har tilrettelagt for et samordnet opptak. Private 

barnehager følger sine opptakskriterier. Våre opptakskriterier er som følger: 

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.  

      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 barnehage. 

2. Barn i aldersgruppen 3-5 år. (fyller 3 år før 31.12). 

3. Barn bosatt i Høvik skolekrets. 

4. Barn som har Ramstad Barnehage som første valg (1.prioritet) ved søknad om 

barnehageplass 

5. Barnets alder. Etter kriteriene 1-4 ovenfor foretas det inntak av barn etter alder. De 

eldste barna blir prioritert først. 

 

Gruppesammensetning: Ved opptak prioriteres barn slik at barnehagen får en jevn 

fordeling av barn i de ulike aldersgruppene (3, 4 og 5 åringer), og at det blir en jevn 

fordeling mellom kjønnene 

 

Klagerett og klagebehandling Klage over avslag på søknad om barnehageplass skal 

fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret i Bærum Kommune. Klageinstansen 

er kommunens klageorgan, Klagenenevnda. Klagefristen er 3 uker etter at 

underretning om avgjørelsen er kommet frem til søker, i henhold til forskrifter gitt av 

barnehageloven. 

  

      Søknadsfristen for det ordinære opptak er 1.mars. 

      Søknaden sendes Bærum kommune. 

      Barnehageplassen beholdes frem til skolestart. 

      Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter. 

 

6. Foreldrebetaling/oppsigelse: 
Foreldrebetalingen: Følger makspris satt av staten. Vi har kostpenger. 

betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Betalingen påløper for ubenyttet 

plass. 

- Det betales for 11 måneder. 

- Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Bærum kommune. 

- Alle foreldre/foresatte som er bosatt i kommunen kan søke om redusert betaling på          

økonomisk grunnlag.  

Det må søkes om redusert betaling på eget initiativ.  

 Søknadsskjema finnes på Bærum kommunes hjemmeside. Det må søkes på nytt for hvert 

kalenderår. 

 

- Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 14.dagers frist. 

- Oppsigelse av barn skal skje skriftlig til Ramstad Barnehage. 

      - Det er 3 måneders gjensidig oppsigelse regnet fra 1. i måneden. 

      - Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden. 

      - Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig,  

       gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre.  

       Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges. 



 

7. Åpningstider – ferier – planleggingsdager: 
Barnehagens åpningstid er fra kl.07.30 til kl.17.00. 

Barnehagen begynner nytt år 1.august. 

Barnehageåret løper frem til 30.juni. 

Barnehagen holder stengt f.o.m. 23.desember t.o.m. 2.januar, og  

f.o.m. Palmesøndag t.o.m. 2.påskedag.   

I høstferie og vinterferie vil vi ha stengt torsdag og fredag. 

Fredag etter Kristi himmelfart har vi også stengt. 

Barnehagen har inntil 5 planleggingsdager. 

 

8. Leke- og oppholdsareal. 
Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal er 66,22 m. 

Arealnormen pr. barn er fastsatt til 3,5 m for barn over 3 år og 4,5 m for barn under 3 år.  

Når det  ikke er til hinder for den vanlige drift av barnehagen, kan barnehagens lokaler 

brukes til andre møter og andre aktivitetstilbud.  

 

9. Internkontroll: 
Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av 

eier i samarbeid med styrer i hht. Lov om barnehager  §15. Barnehagens 

internkontrollperm er tilgjengelig i barnehagen. 

 

10. Vikarordning: 
Det ordner barnehagen. 

 

11. Dugnad: 
Det er en forutsetning at foreldre med barn i barnehagen deltar på dugnad/arrangementer 

som bestemmes av barnehagen. 

 

12. Politiattest: 
Alle ansatte i barnehagen skal legge frem politiattest. 

 

13. Taushetsplikt: 
Eier, samarbeidsurvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold 

til forvaltningsloven (jfr.lov om barnehager  § 21 – 23). 

 

14. Forsikring: 
Barna er forsikret i Bærum kommune gjennom en kollektiv ulykkesforsikring, som gjelder 

i barnehagens oppholdstid og på direkte vei mellom hjemmet og barnehagen. 

De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i hht. lov om yrkesskadeforsikring.  

 

15. Vedtektsendringer: 

Eier fastsetter barnehagens vedtekter. 

 

16. Opphør og avvikling: 
Ved opphør av Ramstad Barnehage skal barnehagens gjeld først dekkes. Dersom det blir 

midler til overs, tilfaller dette eier, siden Ramstad Barnehage er en enmanns bedrift. 



 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

    SVARSLIPP 

 

Jeg/vi erklærer å ha gjort oss kjent med vedtektene til Ramstad Barnehage. 

 

 

Navn:…………………………………………………………………………. 

 

Adresse:…………………………………Poststed:………………………….. 

 

Dato………………………………Underskrift………………………………. 

 

(Slippen leveres Ramstad Barnehage i underskrevet stand) 


