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DRIFTSVEDTEKTER FOR KLINGEN NATURBARNEHAGE SA
Alle foreldre / foresatte i Klingen Naturbarnehage SA plikter å gjøre seg kjent med innholdet i dette skrivet.

1. EIERFORHOLD
Klingen Naturbarnehage SA er et samvirkeforetak som eies av foreldre / foresatte til barn i
Klingen Naturbarnehage. Gjeldende regler for medlemskap og styre er i henhold til lov om
samvirkeforetak. Jfr. samvirkevedtektene for Klingen Naturbarnehage SA.

2. FORMÅL
Barnehagen drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
gitt av Kunnskapsdepartementet.
Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet ivareta behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal legge vekt på å gi barna et trygt og nært forhold til nærmiljø og naturen vi
omgir oss med. Det å tilbringe mye tid ute i barnehagen og dens nærområde vil være en viktig
del av det pedagogiske opplegget.

3. OPPTAK
Daglig leder foretar opptak i samarbeid med øvrige barnehager i kommunen. Jfr. lov om
barnehager § 21. Hovedopptak skjer i mars. Hvis det blir ledige plasser i løpet av året foretas
opptak fortløpende. Opptak gjelder fra starten av nytt barnehageår (1. august), med mindre
annet avtales i det enkelte tilfelle. Tildelt plass er fast og gjelder frem til 30. juni det året man
begynner på skolen.
Opptakskriterier: Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen,
Jfr. lov om barnehager § 13, samt barn det er fattet vedtak om etter lov om
barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd.
Videre skal følgende opptakskriterier i uprioritert rekkefølge legges til grunn, og på en slik
måte at barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig;
barn som ønsker utvidet plass, barn fra nærområdet, siste år før skolestart, søsken av barn
som har plass, barn fra utkantområder.

4. OPPSIGELSE
Oppsigelse av barnehageplass, eller endring av plass- størrelse skal skje skriftlig.
Oppsigelsen skal være skriftlig med 1 måneds oppsigelsesfrist regnet fra den 1. i påfølgende
måned. Jfr. Samvirkevedtektene for Klingen Naturbarnehage SA § 4.
Ved oppsigelse etter den 15. april må det betales ut året.

5. FORELDRERÅD / SAMARBEIDSUTVALG
Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte i barnehagen.
Samarbeidsutvalget er et valgt organ som skal drive rådgivende, kontaktskapende og
samarbeid mellom foreldre / foresatte, personalet og eier. De skal få seg forelagt årsplan og
budsjett og ha mulighet og rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens
innhold, virksomhet og forholdet til foreldre / foresatte.
Samarbeidsutvalget er sammensatt med utgangspunkt i lov om barnehager § 4

6. ÅPNINGSTID
Et barnehageår er fra 1. august til 30. juni. Barnehagen er åpen 5 dager i uka fra kl 0700 –
1630. Barnehagen holder stengt i skolens jule- og påskeferie, samt ukene 27,28,29 og 30.
Barnehagen kan ha stengt ved avvikling av inntil 5 planleggings dager i løpet av
barnehageåret.
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7.

BETALING
Barnehagen følger forskrift av 1. januar 2006 om makspris i barnehagen. Det betales for 11
måneder. Det gis 30 % reduksjon for nr 2, 50 % på barn nr 3 eller flere.
Betaling skjer etterskuddsvis innen den 30. hver måned. Dersom betaling ikke har
funnet sted innen 30 dager etter forfall, skal barnet utelukkes fra barnehagen, hvis styret etter
søknad ikke har forlenget fristen.
Det kan søkes om friplass / redusert betaling etter gjeldende regler fastsatt av kommunestyret.
Søknadsfrist for våren: 1. desember, for høsten: 1. juni.

8. FORSIKRING
Barnehagen har forsikring på alle barnehagebarna. Forsikringen dekker ulykker /
skader som rammer barnet mens de er i barnehagen og på ekskursjoner / turer, samt på
direktevei til og fra barnehagen, sa fremt de er forskriftmessig sikret.

9. DUGNAD
Det gjennomføres en til to dugnader hvert år, fortrinnsvis på høsten i forbindelse
med oppstart og en på våren.
Alle foresatte må møte på minst en av dugnadene. Ved uteblivelse kan styret i legge
et gebyr på kr 500,- pr familie.

10. ARRANGEMENT
Juletrefest og 17. mai kafe` arrangeres av foreldre / foresatte til avgangsbarna (de deler
arrangementene seg imellom)
Ski / akedag arrangeres av to foreldrepar. Kakebaking til møter og ulike arrangementer går på
omgang mellom alle foreldre / foresatte.

11. SYKE BARN
Barn med feber over 37,5 grader skal holdes hjemme fra barnehagen. Barn som har kastet
opp eller hatt diare` kvelden i forveien eller om natten er smittebærere og skal holdes hjemme
til de er friske.

12. TAUSHETSPLIKT
De ansatte og styrets medlemmer har taushetsplikt.

13. INTERNKONTROLL
Barnehagen har internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften).
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