Vi gir tankene vinger og føttene røtter!

VEDTEKTER 2018-2019
KAUSVOL GARDSBARNEHAGE AS

1. EIERFORHOLD OG GODKJENNING
Kausvol gardsbarnehage AS eies av Ragnhild Antonie Finden og Live Brovold Sveum, og ligger på
garden Kausvol ca. to kilometer nord for Stange sentrum. Barnehagen er godkjent av Stange kommune
for inntil 69 heltidsplasser for barn i alderen null til seks år. Antall barn over og under tre år tilpasses
forholdsmessig. Et barn kan regnes for å være tre år fra første august det året barnet fyller tre.
2. FORMÅL
Kausvol gardsbarnehage følger bestemmelsene i Lov om barnehager § 1:
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.
3. BEMANNING
Barnehagen vil tilfredsstille barnehagelovens norm som regulerer antall voksne i forhold til antall barn.
Barnehagen forsøker så langt mulig å ha stabile vikarer.
4. ÅPNINGSTIDER
Barnehageåret starter 1. august, og vi har åpent fra kl. 0715 til 1630. Barnehagen har stengt fem
planleggingsdager og to uker i juli. I forbindelse med skolens ferier vil barnehagen ha åpent etter behov
og påmelding. Barnehagen forbeholder seg retten til å stille minstekrav om antall barn for å kunne holde
åpent i ferier.
5. FERIE
Barna skal ha minimum fire uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav minst tre uker
sammenhengende i perioden 1. juni og 15. august, samt en hel uke ellers i året, eventuelt fire uker på
sommeren.
6. OPPTAK
Barnehagen er med i Stange kommunes samordnede opptak av barn til både private og kommunale
barnehager. Det er likevel eier og styrer som i fellesskap foretar det endelige opptaket. Hovedopptaket
skjer i mars/april hvert år. Hvis det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret, foretas opptak
fortløpende.
Opptakskrets: Stange kommune. Vi tar i spesielle tilfeller også inn barn fra andre kommuner.
Opptakskriterier: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr § 13 i
barnehageloven. Søsken til barn som har plass i barnehagen, barn av ansatte og barn i nærmiljøet vil
bli prioritert. Så langt det er mulig vil barnehagen ta hensyn til barn som har plass og som søker
utvidelse.
Barnehagen tar inn barn slik at barnegruppa får en harmonisk sammensetning. Barn som har plass i
barnehagen beholder denne til den sies opp.
7. OPPSIGELSE
Oppsigelsestiden for plass i barnehagen er to måneder, og oppsigelse av plass skal skje skriftlig.
Oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen gjøres kjent.
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8. FORELDREBETALING
Det betales etter faktura forskuddsvis, og betalingen skal være godskrevet barnehagens konto innen
den 1. i hver måned, hvis ikke annet er avtalt med eier. Forsinket foreldrebetaling kan medføre et
purregebyr på kr. 50,-. Uteblitt foreldrebetaling i mer enn en måned kan medføre at plassen sies opp
med øyeblikkelig virkning og saken sendes til inkasso. Uteblitt foreldrebetaling i mer enn 10 dager må
tas opp med eier for å unngå oppsigelse. Fakturering foregår fra PBL-Regnskap.
9. PRISEN
Foreldrebetalingen følger makspris-satsene og det er 11 betalingsterminer. Matpenger på kr. 325,- for
full plass kommer i tillegg. Se nettsida for prisoversikt. Søskenmoderasjonen er på 30 % for barn nr. 2
og 50 % for barn nr. 3.
10. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
Foreldrerådet i barnehagen består av foreldre eller foresatte til alle barna i barnehagen. Det velges to
representanter med vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Representantene sitter for ett år av
gangen. Samarbeidsutvalget består av foreldrerepresentantene, to representanter for de ansatte, styrer
og eier. Samarbeidsutvalget skal ifølge Lov om barnehager være «kontaktskapende, rådgivende og
samordnende for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift».
11. ÅRSPLAN
Årsplan for den pedagogiske delen av driften i barnehagen utarbeides for hvert år og fastsettes av
samarbeidsutvalget. Årsplanen skal utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager, og tilpasses
lokale forhold. Kopi av årsplanen blir sendt til barnehageleder i Stange kommune og legges ut på
nettsida.
12. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
Barnehagen følger bestemmelsene i Lov om barnehager, § 20 om taushetsplikt, og §§ 21 og 22 om
opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten.
13. INTERNKONTROLL OG TILSYN
Barnehagen bruker PBL-mentor, et nettbasert system for helse, miljø og sikkerhet. Stange kommune
har ansvar for og gjennomfører tilsyn av de private barnehagene.
14. VEDTEKTENES STATUS OG VARIGHET
Disse vedtektene for Kausvol gardsbarnehage gjelder for barnehageåret 2018-2019. Vedtektene blir
revidert hvert år. Vedtektene er et supplement til bestemmelsene i Lov om barnehager. Ved eventuelle
uoverensstemmelser mellom lov og vedtekter er det lovens bestemmelser som gjelder. Endringer i
rammebetingelsene kan medføre at vedtektene må endres i løpet av året.
15. HUSDYR
Kausvol gardsbarnehage har høner, katter, sau, marsvin, kaniner, griser og geiter. Vi forbeholder oss
retten til å ta inn andre dyr i fjøset uten at det blir forelagt foreldrene på forhånd.

Vedtektene er revidert 19.03.2018
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