VEDTEKTER FOR GUDIM BARNEHAGE
1. EIERFORHOLD OG DRIFT
Gudim barnehage er en privateid barnehage. Barnehagen har 108 godkjente kvadratmeter, for barn
fra 0 – 6 år. Barnehagen driftes etter Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager.
2. BEMANNING
Barnehagens bemanning er sammensatt i følge gjeldende lov og forskrifter, med styrer / pedagogiske
ledere med førskolelærerutdanning
og tilstrekkelig med øvrig personale til å drive en tilfredsstillende, pedagogisk virksomhet.
3. FERIE
Vi holder stengt de 3 dagene i påskeuka og uke 29, 30 i juli. Vi har også 6 planleggingsdager i løpet av
barnehageåret (1.aug.-31.juli), hvor barnehagen er stengt, disse kommer fram i årsplan og
månedsplaner. Romjul og uke 28 + 31 vil være behovsprøvd, og det forutsettes at minimum 5 barn
har behov for at barnehagen skal holdes åpen. Påmelding er bindene.
Det skal tas ut 4 ferieuker på barna i løpet av kalenderåret. Barnehagen er stengt 3 av disse ukene, og
1 uke går til planleggingsdager.
4. BARNEHAGENS FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (SU) og et foreldreråd. Foreldrerådet er alle foreldrene.
Foreldrerådet skal sikre foreldrenes medvirkning, det skal fremme fellesinteresse til foreldrene, og
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet velger en person som skal være foreldrenes talsmann i SU. Det velges en representant
fra foreldrene og en fra personalet, og de sitter i to år om gangen. I tillegg er eier med i SU.
Kommunen oppnevner en kommunal representant som følger valgperioden.
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med og
drøfte barnehagens ideelle grunnlag. SU skal fastsette barnehagens årsplan.
SU har taushetsplikt
5. OPPTAK
Opptak av barn foretas av barnehagens eier i samarbeid med kommunen. Hovedopptaket har
søknadsfrist 1. mars. Søknad skjer på fastsatt skjema. Det kan søkes på barn ifra alderen 0-6år.
Følgende kriterier vektlegges:
1. Barn med funksjonshemninger og andre med særskilt behov som etter sakkyndig vurdering er
funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehagen.
2. Fremmedspråklige barn som trenger å lære norsk.
3. Barn med rett til barnehageplass etter barnehagelovens paragraf 12a opptas i grupper med mest
mulig hensiktsmessig alders-og kjønnssammensetning etter følgende prioriteringer:
a. Barn som ønsker endring av plass i samme barnehage
b. Barns som har behov for miljøforandring pga forhold i hjemmet eller andre spesielle forhold
c. Barns som har takket ja til plass i annen barnehage og står oppført på venteliste til ønsket
barnehage
d. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
e. Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning

f.

Barn av foreldre hvor begge er sysselsatt utenfor hjemmet. Plassene kan tildeles ved
loddtrekning under ellers like forhold.
g. Andre barn bosatt i kommunen
7. Barnehagen tar imot barn ifra andre kommuner enn Rakkestad, hvis dette skulle være ønskelig.
6. OPPSIGELSE
Oppsigelse av barnehageplass leveres skriftlig til barnehagen. Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet
fra den 1. i hver måned.
7. BETALING
Eier fastsetter foreldrebetaling en gang i året. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1. hver måned.
Det betales for 11. måneder pr år, juli er betalingsfri måned.
Fra og med 2. barn, gis det 30 % søskenmoderasjon, reduksjonen regnes av den minste plassen.
Søskenmoderasjon gis kun for plassen, ikke for matpengene.
Unnlatelse av betaling for barnehageplass i 2 måneder medfører oppsigelse av plassen, og det kan
skje med øyeblikkelig virkning. Ved aksept av plass gir man barnehageeier anledning til å foreta trekk
i lønn, trygd, tilgodehavende av skatteavregning, arv, for ubetalte fakturaer. Ved forsinket betaling
kan det påløpe forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende rett. Forsikring er inkludert i prisen.
Ved sykdom som går over 14 sammenhengende dager, så kan månedsbeløpet halveres ved
fremleggelse av legeerklæring.
Foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage skal maksimalt utgjøre 6 % av den samlede
person- og kapitalinntekten til husholdningen. I tillegg gis det fritak for oppholdsbetaling for 20
timers barnehageopphold per uke for 4- og 5-åringer (gjelder også 3-åringer fra 01.08.2016) dersom
den samlede personinntekten til husholdningen er under inntektsgrensen fastsatt av Stortinget. Etter
søknad innvilges redusert oppholdsbetaling dersom kriteriene oppfylles. Søknadsfrist for kommende
barnehageår er 1. juni, i tillegg behandles søknader fortløpende. Søknadsskjema finnes på
www.rakkestad.kommune.no
8. MÅLTIDER
For 100 % plass betales 400,- kr i matpenger. Dette dekker 3 måltider pr dag. Frokost, varm lunsj og
et fruktmåltid. I tillegg dekker det bleier til de barna som bruker det.
9. KLÆR OG UTSTYR
Barna skal være kledd slik at de kan delta i lek og aktiviteter ute og inne etter ulike årstider.
Nødvendig skift må ligge i barnehagen. Klær og skotøy må merkes med barnets navn.
10. OPPHOLDSAREAL
Netto lekeareal i barnehagen skal være 4 kvm. pr barn over 3 år og 6 kvm. for barn under 3 år.
11. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
Personalet har taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til Lov om barnehager § 20-22.
Dvs. at vi har plikt til å gi opplysninger som er relevante for sosial- og barnevernstjenesten.
12. HELSEFORHOLD
Når barna begynner i barnehagen, skal foreldrene fylle ut en erklæring om barnets helsetilstand, og
om barnet har fulgt vaksinasjonsprogrammet til helsestasjonen.
Barn som representerer smittefare, kan ikke være i barnehagen.

13. INTERNKONTROLL
Barnehagens rutiner for internkontroll dokumenteres i en egen perm.
14. VEDTEKTENES VARIGHET
Vedtektene fastsettes av SU og gjelder til de revideres som følge av at forhold endres.
Revidert august 2016,januar 2017 og mai 2018.
15. ÅPNINGSTIDER
Barnehagen er åpen ifra klokken 6.15 til 16.45 mandag-fredag.
16. SEN HENTING AV BARN
Ved henting av barn etter stengetid uten beskjed eller «gyldig grunn» («gyldig grunn» avgjøres av
eier):
-

Etter kl.1645 påregnes et gebyr på 400kr pr. barn fram til kl.1700.
Etter kl.1700 påregnes et gebyr på 800kr pr. barn fram til kl.1715.
Etter kl.1715 påregnes et gebyr på 1000kr pr. barn pr. 15min.

Summen betales på første barnehageregning.
Ved gjentatt «Sen Henting» blir man innkalt til en samtale og tiltak må iverksettes.

17. Dugnad
Foreldre/foresatte må gjøre oppmerksom på at de vil bli kalt inn til dugnad på uteområdet
eller inne i barnehagelokalene.

___________________________________
Ina C. Alme, eier av barnehagen

