
LITEN OG STOR ÅPEN BARNEHAGETS VEDTEKTER! 

Av: 25.02.19 

 

1. EIERFORHOLD 

Liten og stor åpen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen null til seks år. 

Barnehagen er eid av Fyllingsdalen sokn. 

 

2. FORMÅL 

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.   

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Det at vi har utvidet kristen 

formålsparagraf betyr at vi står friere i forhold til formidling av kristendommen, og at vi er 

forpliktet til det på en annen måte. 

Vi skal formidle, ikke forkynne. Barna skal få kunnskap om den kristne tro, spesielt gjennom 

høytidene, og gjennom fortellinger fra nye og gamle testamentet.  

En trenger ikke å være kristen for å gå i vår barnehage, og alle aktivitetene er basert på 

frivillig deltakelse. 

 

3. OPPTAKSKRITERIER 

Barnehagen er et tilbud til barn fra null til seks år med følge av en voksen. Det gjøres ingen 

opptak av barn i barnehagen. Barn med voksne kan komme og gå når de måtte ønsker det, så 

lenge det ikke er flere barn i barnehagen enn det den er godkjent for. Barnehagen er godkjent 

for 40 barn. 

 



4. SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og 

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.  

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 

representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver 

av de andre gruppene. (Barnehageloven § 4.) 

Samarbeidsutvalget i Liten og stor åpen barnehage består av to medlemmer som velges av 

foreldrerådet, en representant fra menighetsrådet, administrasjonsleder samt to av de ansatte. 

Representantene velges for ett år av gangen. Dersom noen slutter i barnehagen før barnehageåret er 

omme, kan en ny foreldrerepresentant bli valgt. 

  

Styrer, som ikke er valgt medlem, har møte- tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

  

Samarbeidsutvalgsmøter holdes to ganger i året, og for øvrig når styrer finner det nødvendig. 

For at det skal kunne fattes vedtak må styrer og minst 3 medlemmer av samarbeidsutvalget 

møte. 

  

Det skal skrives referat etter hvert møte. 

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for 

barnehagens innhold og virksomhet.  

  

Samarbeidsutvalget fastsetter årsplan for barnehagen. 

  

Samarbeidsutvalget skal gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for 

barnehagen. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen 

eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de 

rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens 

budsjett. 

 

5. MENIGHETSRÅDET 

Menighetsrådet forestår den alminnelige drift av barnehagen i nært samarbeid med styrer. 

Menighetsrådet sørger for betryggende regnskapsførsel og forvaltning av barnehagens midler. 

Det er Menighetsrådet som godkjenner barnehagens budsjett. Menighetsrådet forestår 

ansettelser og oppsigelser/avskjed etter innstilling fra styrer. Menighetsrådet skal lede og føre 

tilsyn med styrer slik at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og 



vedtekter. Menighetsrådet har ansvar for å sende inn årsmelding med regnskap til kommunen 

innen fastsatt frist, jamfør regler om statstilskudd for barnehager. 

 

6. BARNEHAGENS ÅPNINGSSTID 

Barnehagen er åpen mandag fra 09.00-14.00 og onsdag og torsdag fra 09.00-14.30 

Barnehagen følger skoleruten og er dermed stengt i skolens sommerferie, høstferie, juleferie, 

vinterferie og påskeferie.  

 

7. BARNEHAGENS NORM FOR AREALUTNYTTING 

Barnehagens godkjente leke -og oppholdsareal innendørs er 177 m2. Veiledende norm for 

arealutnytting per barn under 3 år er 5,3 m2. For barn som er 3 år eller eldre er 

arealutnyttingen per barn 4m2. Barnehagen har i tillegg et uteområde med opparbeidet 

lekeplass som barna kan benytte seg av. 

 

8. FORELDREBETALING  

Barnehagen er et gratistilbud. 

 

9. MAT 

Barnehagen serverer smørelunsj hver dag kl. 11:30. Prisen for mat og drikke er 25 kr for 

voksne og 15 kr for barn. De som ikke vil benytte seg av dette tilbudet kan velge å ta med mat 

hjemmefra. Kaffe og te er gratis. 

 

10. FORSIKRING 

Alle barn i barnehagen holdes av eier forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring. 

Dekning etter denne forsikring gis etter de standard vilkår forsikringsselskapet utsteder. 

Forsikringen skal tilsvare den ordning både kommuner og andre private barnehager tegner for 

barn i barnehager. Barnehagen har ansvar for barnet i den tid barnet oppholder seg i 

barnehagen. 

  

Barnehagen er ikke erstatningsansvarlig for tap eller skade på medbrakte eiendeler.  

 

 



11. TAUSHETSPLIKT 

Eier, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i 

personalspørsmål og saker som omhandler det enkelte barn. (Jfr. lov om barnehager § 21-23). 

Regler om taushetsplikt praktiseres etter de regler om taushetsplikt som fremgår av 

Forvaltningsloven. 

 

12. POLITIATTEST 

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.  

 

13. INTERNKONTROLLSYSTEM: 

Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i 

samarbeid med styrer i henhold til Lov om barnehager §15. Barnehagens internkontrollperm 

skal være tilgjengelig i barnehagen  

 

14. VEDTEKTSENDRINGER 

Endringer av barnehagens vedtekter foretas av eier, etter uttalelse fra samarbeidsutvalget. 

Vedtektene skal sendes kommunen til orientering. 

 

 

 

 

 


