Læringsverkstedet Knertitten Barnehage AS
Mjørudgata 9
1890 Rakkestad
Tlf : 98872477
knertitten@laringsverkstedet.no
Vedtekter
Gjeldende fra 30.01.2017

1. Eierforhold og drift
Eier er Læringsverkstedet Gruppen ved Hans Jakob og Randi Sundby. Dette er en privat
kjede med 180 barnehager. Læringsverkstedet overtok driften av Knertitten Barnehage
15.08.2016.
Huset har 2 avdelinger, fordelt på 0-3 og 3-6 år.
Læringsverkstedet Knertitten Barnehage er godkjent av Rakkestad Kommune i 2009.
Barnehagen drives i samsvar med LOV 2005-06-17 nr64: Lov om barnehager, de av
Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt vedtak
gjort av eier og planer for barnehagen.
2. Formål
Læringsverkstedet Knertitten AS skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
3. Bemanning
Barnehagens bemanning er sammensatt ifølge gjeldende lov og forskrifter, med
styrer/pedagogisk ledere med barnehagelærerutdanning og tilstrekkelig med øvrig
personale til å drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
4. Åpningstider/ferier
Læringsverkstedet Knertitten AS har åpent fra mandag-fredag 06.30-17.00, 11 måneder pr
år,
Det er stengt i romjulen og 2 uker i juli- Uke 29 og 30.
Onsdag før skjærtorsdag stenger vi 12.00.
I løpet av året er det 6 fagdager for personalet, som barnehagen har stengt.
Alle barn skal ha 5 uker ferie i løpet av barnehageåret. Plandagene regnes som ferie.
Tre av ukene må tas sammenhengende i løpet av sommeren.
5. Opptak/Oppsigelse
Lovens §12 sier at alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av
barn.
Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til
barnehagens mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov tillegges stor vekt.
Rakkestad Kommune har kontinuerlig barnehageopptak.
Hovedopptaket med søknadsfrist 1. Mars kunngjøres i lokalpressen.
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6. Barnehagens opptakskriterier er:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne, der det foreligger en sakkyndig vurdering.
2. Barn med fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4-12 og 4-4 (Kriteriene 1
og 2 er nedfelt i lov om barnehager §13. Prioritert ved opptak)
3. Søsken til barn som går i Læringsverkstedet Knertitten Barnehage.
4. Flerspråklige barn som trenger å lære norsk.
5. Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning.
6. Barn fra hjem der et eller flere av familiemedlemmene er syke.
7. Barn av foreldre/foresatte hvor begge er sysselsatt utenfor hjemmet.
8. Barn av foreldre som ikke bor i Rakkestad Kommune.
9. Andre
Opptaksprosessen bestreber seg å ivareta barnehagens særpreg.
Barnehageåret starter 1 august.
Barnet har plass frem til 31.07 ved skolestart, dersom det ikke er spesielle forhold som tilsier
noe annet.
Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig.
Søknad om endring av plass bør i hovedsak skje pr 01.08 eller pr 01.12 og leveres skriftlig på
fastsatt skjema.
Oppsigelsestid er 2 måneder fra den 1 hver måned.
Dersom oppsigelse fra barn eller ansatte gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme
oppsigelsestiden på 2 måneder fra eier til foreldre.
Det samme gjelder dersom barnehagen opphører eller stenger.

7. Foreldrebetaling.
Foreldrebetaling skjer innen den 10 hver måned. Det skal betales for 11 måneder, med
betalingsfri i juli. Foreldrebetaling per år for en heltidsplass i barnehage skal maksimalt
utgjøre 6% av den samlende 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 samlende personinntekten til
husholdninger er under inntektsgrensen fastsatt av Stortinget. Etter søknad innvilges
redusert oppholdstid dersom kriteriene oppfylles. Søknadsfrist for kommende barnehageår
er 1. Juni, i tillegg behandles søknader fortløpende.
Søknadsskjema finnes på www.rakkestad.kommune.no
Søskenmoderasjon:
Det betales full pris for ett barn.
For barn Nr 2 gis det 30 % reduksjon.
Fra og med 3.barn gis det 50% reduksjon.
Dersom et av barna har redusert plass, regnes søskenmoderasjon av den reduserte plassen.
Unnlatelse av betaling av barnehageplass i 1 måned kam medføre oppsigelse av plassen,
dette 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 ubetalt faktura.
Ved forsinket betaling kan det påløpe forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende rett.
Forsikring er inkludert i prisen.
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Mat og drikke er et tilbud foreldrene betaler for. Se egne satser på
www.rakkestad.kommune.no
Matpenger kommer utenom den ordinære barnehagesatsen, men betales på samme giro.

8. Barnehagens oppholdsarealer.
Vedtektsfestet arealnorm i barnehagen er 4m2 for barn over 3 år, og 6m2 for barn under 3
år.
Læringsverkstedet Knertitten ligger i sentrum, i en toetasjes enebolig.
Inne er begge etasjer godkjent til barnehage, totalt leke og oppholdsareal er på 195,1m2.
Stedet et inngjerdet område med varierte aktivitetsmuligheter.
9. Barnehagens Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Utvalget skal særlig være med på drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å
fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet velger en foreldrekontakt fra hver avdeling (2) til Samarbeidsutvalget.
Foreldrekontaktene velges for 2 år.
Styrer og eier er faste representanter.
Kommunestyret oppnevner en kommunal representant som følger valgperioden.
10. Foreldreråd.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt miljø.
Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes
forhold til barnehagen.
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak
gjelder.
11. Planer for den pedagogiske driften
Planer for den pedagogiske driften i Læringsverkstedet Knertitten barnehage utarbeides på
grunnlag av «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» og godkjennes av
samarbeidsutvalget.
Virksomhetsplanen inneholder det fundament Læringsverkstedet Knertitten har arbeidet
fram siden oppstart, overordnede mål og langsiktige satsningsområder.
Årsplanen utarbeides for ett år av gangen, og tilpasses aktuelle forutsetninger slik som:
barnegruppa, foreldre, personalet, lokale forhold og videre utvikling.
12. Helse og tilsyn
Læringsverkstedet Knertitten formilder kontakt med helsestasjonen og Pedagogisk
Psykologisk tjeneste og Barnevern ved behov.

Læringsverkstedet | Boks 215, 2051 Jessheim | kontor@laringsverkstedet.no
Tlf: 63 94 62 50 | Faks: 63 94 62 51 | www.laringsverkstedet.no

Sikkerhetstiltak, lys og luft er forskriftsmessig.
Skjema «erklæring om helsetilstand» fylles ut av foreldre/foresatte ved oppstart.
13. Interkontroll
Læringsverkstedet Knertitten har utarbeidet planer og rutiner for internkontroll som
etterfølges og dokumenteres.
14. Taushetsplikt og opplysningsplikt.
Læringsverkstedet Knertitten følger i henhold til Lov om barnehage §20-21-22,
Bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial og barneverntjenesten.
15. Vedtektenes varighet.
Vedtektene fastsettes av eier og styrer og gjelder til de revideres som følge av eierforhold,
drift eller andre forhold endres.
Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter skal sendes kommunen og fylkesmannen til
orientering, og barnas foreldre i forbindelse med opptak.
30.01.2017

Liv Fosserud, Styrer/Daglig Leder

Læringsverkstedet | Boks 215, 2051 Jessheim | kontor@laringsverkstedet.no
Tlf: 63 94 62 50 | Faks: 63 94 62 51 | www.laringsverkstedet.no

