
VEDTEKTER FOR OSØYRO OPEN BARNEHAGE
BJØRGVIN KRETS AV NORGES KFUK-KFUM

Kretsstyret i Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM (heretter KFUK-KFUM Bjørgvin) har i styremøte
fastsatt følgende vedtekter for Osøyro Open barnehage. Vedtektene bygger på gjeldende «Lov om
barnehager» (også kalt «Barnehageloven», LOV-2005-06-17-64), samt denne lovens forskri�er
(herunder «Rammeplan for barnehagen»).

§ 1. Forvaltning av Åpen barnehage (eierforhold m.v.)
1.1. Osøyro Open barnehage eies og drives av KFUK-KFUM Bjørgvin. KFUK-KFUM

Bjørgvin er forpliktet på Bibelen og er en del av det globale økumeniske
fellesskapet i YWCA og YMCA. I Norge har Norges KFUK-KFUM sin primære kirkelige
og teologiske forankring i Den norske kirke.

1.2. Åpen barnehage skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskri�er,
retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder for åpne barnehager.

1.3. Samarbeidsutvalget består av tre medlemmer.

§ 2. Formål
Barnehagen skal gi barn og voksne et stimulerende miljø med vekt på:

● utviklings- og aktivitetsmuligheter,
● individuell og gruppevis omsorg og støtte,
● nettverksbygging og godt fellesskap,
● å bygge positiv relasjon til KFUK-KFUM og Den norske kirke.

§ 3. Ansettelse av personale
3.1. Eier tilsetter det faste personale og fastsetter stillingsinstrukser.
3.2. Pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning.
3.3. Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten.
3.4. Personalet ansettes med 6 måneders prøvetid med gjensidig oppsigelsestid på to

uker. Gjensidig oppsigelsestid etter dette er 3 måneder for fast ansatte og 1
måneder for ansatte i vikariater.

§ 4. Åpningstid / ferieordning
4.1. Barnas ukentlige oppholdstid er 6 timer.
4.2. Åpen barnehage har årlig 4 planleggingsdager da den holder stengt for barn.
4.3. Osøyro Open barnehage følger i hovedsak skoleruten til Os kommune.

§ 5. Internkontroll
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med



internkontrollforskri�en som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i
lovverket, bl.a. arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskri�er om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler og produktkontrolloven.

§ 6. Iverksetting og endring av vedtekter
6.1. Vedtektene for Osøyro Open barnehage gjøres gjeldende fra 01.11.2009.
6.2. Endring av vedtekter kan bare foretas av eier.
6.3. Endrede vedtekter sendes barnehagekontoret i Os kommune til orientering.
6.4. Eier kan bestemme om dri�en skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal

anvendes.
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