Vedtekter for Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage AS i henhold til barnehageloven §7 Generelle bestemmelser.
I henhold til barnehageloven skal alle barnehager utarbeide vedtekter for barnehagedriften.
Barnehagens eiere fastsetter vedtektene, disse skal inneholde opplysninger som er av
betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

Vedtektene inneholder opplysninger om:
1- eierforhold
2- formål
3- barnehagens organer
4- opptaksmyndighet
5- Opptakskrets og opptakskriterier
6- oppsigelse
7- leke og oppholdsareal
8- barnehagens åpningstid
9- Barnas ferie
10- foreldrebetaling
11- Helsemessige forhold -allergier
12- Barnehagens internkontroll system
13- Daglig leder/personalet
14- Mislighold
15- Endring av barnehagens vedtekter

1. Eierforhold
Barnehagen eies og drives av Tone Gribbestad Hetland som et vanlig norsk registrert
aksjeselskap.
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2. Formål
Aksjeselskapets formål er å drive barnehage i Randaberg kommune.
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. 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 drive bærekraftig utvikling.
«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende
generasjoner skal få dekket sine behov.».

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 skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter,
fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet:


Lov om Barnehager



Rammeplan for barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte
forskrifter og retningslinjer som angår drift av barnehager



Vedtak for Ze-bra Steindal gårdsbarnehage AS



Årsplan for Ze-Bra Steindal gårdsbarnehage AS



Lov om internkontroll



Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
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3. Barnehagens organer
Eierstyret
Eierstyret er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og skal være et kontrollorgan for
barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ mellom
generalforsamlingene.

Årsmøtet - Generalforsamlingen
Årsmøtet- Generalforsamlingen er barnehagens øverste myndighet.
Det er egne vedtekter for aksjeselskapet

Samarbeidsutvalget(SU)
Skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å
fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.

a) SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for
barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med
utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten,
og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag.

b) SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen
om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om
dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av
årsplanen.
Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke
behandles av SU.

c) SU består av representanter fra foreldrene og representanter fra de ansatte, eier kan
representeres. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
Daglig leder har møte, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i samarbeidsutvalget.
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Det skal tilstrebes at representanter for
foreldrene og de ansatte velges for 2 år av gangen. Eier fastsetter selv eventuell
funksjonstid.

d) Barnehagens styre avgjør selv om eier skal delta med representanter i utvalget og
eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene
(foreldrene og de ansatte).

e) SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende
uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet
gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som
møtelederen har stemt for.

Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen
finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet
med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet
som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig
kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

Foreldreråd
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet velger
foreldrerepresentanter til SU ved det årlige foreldremøtet som avholdes ved start av
barnehageåret.
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Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes
forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen. Saker av viktighet er f.eks. forslag til
budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i
barnehageåret.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig
flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser som
foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså
stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer
protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig
leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

4. Barnehagens opptaksmyndighet
Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage AS er med i samordnet opptak i kommunen. I henhold til §
16, 17 og 18 i lov om barnehager, og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i
barnehage. Det er daglig leder som foretar opptak av barn i barnehagen.

5. Barnehagens opptakskrets og opptakskriterier:
Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage sin opptakskrets gjelder barn bosatt i Randaberg kommune.
For det tilfellet der barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i
barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriterier
gjelder da.
Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage tilbyr pr. dags dato, i utgangspunktet, kun hele plasser. Barn
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som er tildelt plass, får beholde plassen frem til skolestart.
Ved opptak av barn skal det legges vekt på at gruppesammensetning m.h.t alder, kjønn etc.
blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på en god måte.

For å bli tilbudt plass på 0-3 års avdelingen, bør barnet være fylt 9 mnd. innen oppstart det
året barnet begynner i barnehagen. Barnehagens daglig leder/eier kan fatte enkeltvedtak om
unntak fra denne bestemmelsen ved behov.

Barn som tildeles plass på 0-3 år og 2-3 års- avdeling, kan bli flyttet over til henholdsvis 2-3
års og 3-4 års avdeling, – Slike overflyttinger kan foregå i løpet av hele barnehageåret. Et
barnehageår går f.o.m 15.08 det ene året tom 14.08 det neste året.

Opptak av barn til ledige plasser skjer etter elektronisk søknad via Randaberg Kommunes
nettsider. Søknadsfrist for hovedopptak følger Randaberg kommune, og er 15.februar.
Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder
kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om
opptak av barn i barnehagen, og tildeling av ledige plasser, foretas av barnehagen etter
elektronisk søknad..

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter
følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om
barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd (jf. § 18 i lov om barnehager)

b) Barn av personalet / eier / gårdseier / og andre som jobber på Steindal Gård. «Andre
som jobber på Steindal Gård” defineres til enhver tid av gårdeier og barnehagens
daglige leder/eier i samarbeid, og skal dokumenteres skriftlig. Plass tildeles i
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utgangspunktet frem til skolestart.

c) Søsken av barn som allerede har plass i Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage dernest
søsken, for øvrig, i de andre barnehagene i Randaberg Kommune. Dersom et barn
slutter i barnehagen i utgangen av et barnehageår vil søsken av dette barnet ha prioritet
også i det påfølgende barnehageår, men vil ha prioritet etter de familier som fortsatt
har søsken som går i barnehagen.

d) Søkere som har Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage som sitt førstevalg.

e) Barn som av særlige grunner har behov for barnehageplass. Prioritet gis på
grunnlag av dokumentasjon gitt av sakkyndig instans.

f)

Bytte av barnehage fra andre private eller kommunale i Randaberg.

g) Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste.

Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage AS vil ved opptak vektlegge, så langt det lar seg gjøre, en
jevn fordeling av alder og kjønn i de ulike gruppene. Ved lik prioritet, etter kriteriene over,
besluttes opptak ved loddtrekning.

Ved akseptert plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens vedtekter.

6. Oppsigelse
Skriftlig oppsigelse av barnehageplass må foreldre registrere elektronisk i opptakssystemet.
Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder.
Plassen må betales i oppsigelsestiden selv om barnet ikke er tilstede. Dette gjelder ikke
dersom plassen blir overtatt av andre. Ved oppsigelse etter 31.januar må avgift betales ut
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barnehageåret (t.o.m 31.juli, august er betalingsfri),
dersom ikke plassen overtas av andre i løpet av denne tiden.
Siste år i barnehagen (før skolestart) kan ikke plassen sies opp etter 31.januar. Oppsigelse
innen 31.januar medfører at siste dag i barnehagen vil være 30.april

Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.
Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan
barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

7. Leke og oppholdsareal
Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm. Krav til barns lekeareal inne
er 4 m2 netto per barn over 3 år og 5,3 m2 netto per barn under 3 år. Barns lekeareal ute er 6
ganger leke- og oppholdsareal inne. Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor
barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak.
Vedrørende arealutnytting gjelder til enhver tid” Lov om barnehager” (rundskriv Q-0902 B)

8. Barnehagenes åpningstid
Åpningstiden i barnehagen er fra kl. 07.00- kl.16.30. Maksimum oppholdstid per barn per dag
er 9 timer. Barnehagen har stengt 5 planleggingsdager pr. barnehageår.
Barnehagen holder også stengt julaften og nyttårsaften, samt alle offentlige høytidsdager.
Onsdagen før påske stenger vi klokken 12.00.
Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden.

9. Barns ferie
Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av disse ferieukene skal
avvikles sammenhengende i løpet av hovedferieperioden som er mellom 1.juni og
30.september. Barn som er inne i sitt siste barnehageår, bør avvikle sin hovedferie på 3 uker
innen inneværende barnehageårets slutt, dvs. før 14.08.
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Foreldre kan søke S.U. ved daglig leder om unntak fra disse bestemmelsene. Skriftlig søknad
med begrunnelse sendes da daglig leder innen 15. mars det ferieåret det søkes endring for.
Foreldrene skal så snart som mulig, og senest innen 1.april gi melding om når barna skal ha
sommerferie. På bakgrunn av denne utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for
sommerdrift av barnehagen.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året, da holdes barnehagen stengt. Datoene for
planleggingsdagene står i barnehagens årsplan. Den 4. ferieuken kan regnes som avviklet i
forhold til planleggingsdager. Det gis ikke permisjon fra barnehageplasser i Ze-Bra Steindal
Gårdsbarnehage AS.

10. Foreldrebetaling
Betalingssatser fastsettes av stortinget via makspris. Det betales for 11 måneder, august
måned er betalingsfri. Det betales heller ikke matpenger i august. Uregelmessig betaling kan
forårsake at barnet mister plassen. Betaling skjer via e-faktura. For priser, matpenger, redusert
betaling og søskenmoderasjon - se barnehagens betalingsreglement.
11. Helsemessige forhold –allergier
Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så
snart som mulig.
Syke barn eller barn med nedsatt allmenntilstand må holdes hjemme.

Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, skal
barnet holdes hjemme. Barn med allergier i fht. dyr tilrådes ikke å søke plass ved Ze-Bra
Steindal Gårdsbarnehage AS, da store deler av aktivitetene i barnehagen vil foregå i nærheten
av, og sammen med gårdsdyr.
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12. Barnehagens internkontrollsystem
Barnehagen følger forskriftene for internkontroll i samsvar med helse, miljø og sikkerhet,
brannvern og produktkontroll, samt miljøretta helsevern for barnehager og skoler. Det vil
foreligge sjekklister og egne rutiner for oppfølging av disse bestemmelsene. Dokumentasjon
blir oppbevart i barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert av daglig leder.

13. Daglig leder/personalet
Daglig leder representerer barnehagens eier og er barnehagens daglige administrative og
pedagogiske leder.
Øvrig personale ansettes av eier/daglig leder, i samarbeid, med innstilling fra ansettelsesråd.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

14. Mislighold
Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse
vedtekter, foreldrerådets retningslinjer og beslutninger, eller unnlater til rett tid å betale den
vedtatte månedlige kontingent til barnehagens drift, kan eierstyret beslutte at det aktuelle barn
kan miste plassen.

Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og dette
medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen, kan eierstyret pålegge foreldre/foresatte å
betale denne kostnaden.

15. Endring av barnehagens vedtekter

Disse vedtektene er vedtatt av styret i Ze-Bra Steindal gårdsbarnehage.
Eierstyret har myndighet til å endre barnehagens vedtekter.
Sist oppdatert pr 07.01.21
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