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VEDTEKTER SKEISBOTNEN BARNEHAGE 

 

 

Gjeldende fra 19.06.2019  

 

 

1. EIERFORHOLD 

Skeisbotnen barnehage er en privateid barnehage og drives av Skeisbotnen barnehage AS og inngår som en av 

barnehagene i Pioner barnehager. 

 

2. FORMÅL 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter for barnehagedrift og 

rammeplanen. Barnehagen skal sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med 

barnas hjem. 

Barnehagen skal drives som er ideelt AS der det ikke deles ut utbytte til aksjonærer og overskuddet skal benyttes til å 

realisere ikke- ervervsmessige formål tilknyttet barnehagevirksomhet 

 

3. LOV OG REGELVERK 

Barnehagen skal drives i samsvar med «Lov om barnehager» og gjeldende forskrifter og retningslinjer fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og årsplan for barnehagen. 

 

4. SAMARBEIDSUTVALG/ FORELDRERÅD 

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd, jf. Lov om barnehager paragraf 4. Det velges 2 

representanter for foreldre/ foresatte, 2 representanter for ansatte i Skeisbotnen barnehage og en representant for eier. 

Det skal velges varamedlem for både foreldre/ foresatte og for ansatte, representantene velges for ett år om gangen. 

Styrer har møte, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

Alle foreldrene danner et foreldreråd. 

 

5. OPPTAKSKRETS OG OPPTAKSKRITERIER 

Opptakskrets i Skeisbotnen barnehage er Os kommune og ansatte i Skeisbotnen barnehage. Ved spesielle forhold som 

for eksempel jobbpendlere er opptakskrets definert til også å omfatte andre kommuner. 

 

Barnehagestyrer i den enkelte barnehage foretar opptak av barn til barnehagen i dialog med eier.  

Det foretas et hovedopptak hvert år.  Søknadsfristen kunngjøres i avisene, og er vanligvis satt til 1. mars. 

 

Skeisbotnen barnehage følger følgende prioriteringskriterier: 

1.  Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 -4 annet og 

fjerde ledd. 

2.  Barn som barnehagen vil få tilskudd fra Os kommune for. For at barnet skal kunne tildeles plass, må evnt 

oppsigelsestid i annen barnehage være ferdig før gjeldende dato for tildelt plass i Skeisbotnen barnehage. 

3.  Ansattes barn. 

4.  Søsken av aktive brukere, dersom et barn slutter ved skolestart har søsken prioritet samme året. 

5.  Søsken. Ved flere søsken som søker plass må første søsken levere inn kontrakt før søskenprioritet for søsken nr 2 

blir gjeldende. 

6.  Barn i en vanskelig livssituasjon p.g.a. sykdom o.l. og/eller sosiale vansker, eller av andre grunner har særlige 

behov. 

 

Opptak følger ansiennitetsprinsipp og opptakskriterier fra søknadstidspunktet, likevel dersom kjønn eller 

alderssammensetning i barnehagen ved opptak tilsier at prinsippet om ansiennitet ikke kan følges, står barnehagen 

fritt til å ta opp barn på listen uavhengig søknadstidspunkt. 

 

Andre søkere enn de som er nevnt ovenfor rangeres skjønnsmessig etter barnets behov.  Ved vurderingen skal det bl.a. 

legges vekt på søskenforhold, barnets alder, boligforhold, trafikkforhold, samt leke- og samværsmuligheter. 

Det skal videre legges vekt på om begge foreldrene er yrkesaktive/ arbeidssøkende og/ eller under utdanning. 

Ved opptak skal det tas hensyn til gruppesammensetningen, slik at man forsøker å oppnå jevn fordeling i alder og 

kjønn, og slik at man sikrer et godt normaltilbud til barn med spesielle behov. 

Som hovedregel skal barn beholde plass så lenge det er ønskelig, og har positivt utbytte av det. 
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Delte plasser tilbys på gitte dager. Ved delte plasser kan en ikke få tilbud om aktiviteter som foregår på andre dager 

enn en har plass.  

 

6. PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS 

Det kan i spesielle tilfeller innvilges permisjon fra barnehageplass etter fastsatte retningslinjer. 

 

7. OPPSIGELSE 

Tildelt barnehageplass beholdes fram til barnehageårets slutt 01.08.   

Dersom et barn slutter i løpet av året meldes dette skriftlig til barnehagen. Oppsigelsestiden er to måneder, og gjelder 

fra den 1. i måneden. 

På grunn av Os kommunes lokale retningslinjer ift tilskudd til barnehageplasser, kan ikke barnehageplasser sies opp i 

tidsrommet 01.10-16.12, samt 01.06 – 01.09.  

Manglende betaling av barnehageplass er oppsigelsesgrunn, ved manglende betaling vil man følge bestemmelser i 

gjeldende lovverk for inndrivelse av utestående krav. 

Mislighold av betaling utover 30 dager etter forfall anses som brudd på avtalen og kan føre til tap av barnehageplass. 

Regelmessig frammøte og overholdelse av åpningstid er en forutsetning for at barnet skal beholde plassen i 

barnehagen.  

 

8. FRAVÆR 

Alt fravær skal meldes til barnehagen fortrinnsvis innen kl 0900 samme dag. 

 

9. ÅPNINGSTID 

 

Barnehagen er åpen hverdager fra kl. 07.00 – 17.00, med noen unntak:  

• Mandag og tirsdag før påske er åpningstiden til barnehagen: kl. 08.00 – 16.00 

• Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00 

• Sommerstengt i uke 29 

• I uke 28 og 30 er åpningstiden til barnehagen: kl. 07.30 – 16.30 

• I romjulen er åpningstiden til barnehagen: kl. 08.00 – 16.00 

• Barnehagen holder stengt 5planleggingsdager i løpet av barnehage året. 

 

 

10. FERIER 

Barna skal ha 4 uker ferie innenfor skolens sommerferieuker som er som oftest f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 32. 3 av ukene 

skal være sammenhengende og 1 uke er valgfri. Likevel skal alle 4 ukene avvikles i løpet av skolens sommerferie. 

Barnas sommerferie er uavhengig av ferie ellers i året. Barnehagen er sommerstengt i uke 29 hvert år. 

 

11. BETALING 

Foreldrebetaling for hel plass følger gjeldende satser for makspris, halv plass følger Os kommunes satser. 

Kostpenger er lagt til prisen og dekker kostnader ved innkjøp av mat til frokost og lunsj i barnehagen. Da sunne 

måltider er en viktig del av et godt tilbud til barna er dette inkludert i oppholdssatsene. 

 

12. OPPHOLDSTID OG BETALING: 

Barnehagen tilbyr kun hel plass: 

 

Nye satser trer som hovedregel i kraft fra januar hvert år.  

 

a)  Barnehageåret regnes fra 01. august til 01. august. 

b)  Heldagsplasser plasser betaler for 11 mnd. pr. år. 

 

13. AREALUTNYTTING 

Heldagsplasser: 

Nedre grense for areal pr. barn over 3 år: 4 kvm. 

Nedre grense for areal pr. barn under 3 år: 5,3 kvm. 

 

Uteareal: 

Barnas lekeareal ute bør være ca. 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. 

Denne hovedregel kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens 

sammensetning. 
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14. ANSVAR 

Forsikring 

Skeisbotnen barnehage har tegnet en ansvars- og ulykkesforsikring i den tiden barnet oppholder seg i barnehagen, på 

vei til og fra barnehagen, samt på utflukter i barnehagens regi. 

 

15. FORHOLDSREGLER VED SYKDOM OG LIGNENDE 

a)  Før barnet begynner i barnehagen skal det innleveres helseerklæring på fastsatt skjema. 

b)  Barnehagens styrer avgjør om et barn på grunn av sykdom midlertidig, inntil 1 uke, ikke skal være i barnehagen av 

hensyn til barnet selv eller de andre barna. 

c)  Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om lege må kontaktes omgående og om foresatte bør 

underrettes. 

d)  Begrunnet mistanke om barnemishandling må styreren melde til barnevernstjenesten eller den offentlige lege på 

stedet. 

e)  Når det gjelder barn som står i fare for å utvikle funksjonshemming, skal barnehagens styrer ta initiativ til den 

nødvendige kontakt med helsestasjon eller pedagogiskpsykologiske tjeneste. 

f)  Er barnet sykt eller borte av andre grunner må det gis beskjed. Så langt det er mulig skal det gis beskjed innen  

kl 09.00 når et barn holdes borte fra barnehagen. 

g)  Alle barn skal være ute i minst 1 time pr. dag og må derfor ha med brukbart regntøy og støvler til enhver tid. 

 

16. ANSETTELSESFORHOLD 

Alle ansatte i barnehagen må fremlegge politiattest ved ansettelse 

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§ 21-23 (lov om barnehager). 

                                                           

17. INNKJØP AV UTSTYR TIL BARN 

Foreldre er selv ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr som barnet trenger i barnehagen, som for eksempel. bleier, 

salver, medisiner med mer. 

Barnehagen er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for klær sko, leker eller andre private gjenstander som barna 

bringer med og som blir borte eller ødelagt i barnehagen. 

 

 

 

 

Vedtatt i styret Pioner barnehager, 19.06.2019 


