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1 Eierforhold 
 

Barnehagens eierform er:  
  Aksjeselskap: NAB, Skogen barnehage  

 
Eiers navn og adresse:  

  Elisabeth og Lars Norheim 
  Svebrotet 99 

  5302 Strusshamn 

 
 
2 Formål 
 

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, 

forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens 
egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske 

virksomhet. 
 

Barnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og 
omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært 

samarbeid med barnas hjem. Barna skal oppdras i samsvar med kristne 
grunnverdier og en vil ta hensyn til barn og voksne som har andre 

grunnverdier. 
 

3 Styringsorganer 
 

Samarbeidsutvalg 
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfrr § 4 med forskrifter) 

 

Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges 
av foreldreråd og 2 av de ansatte. Eier kan selv bestemme om de vil være 

med i SU. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. 
 

Representantene for foreldre og ansatte velges for ett år av gangen. 
Funksjonstid for eierrep. Fastsettes av eier. 

 
Styrer som ikke er valgt medlem har møte-, tale- og forslagsrett i Su. 
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4. Opptak av barn/opptakskrets 
 
 Eier foretar opptak. Det foretaes ett samordnet opptak av barn i Askøy 
kommune  med søknadsfrist 1. mars hvert år. Ellers har vi fortløpende opptak. 

  
Skogen barnehage har Askøy kommune som sin opptakskrets. 

  
Under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon framlegges, 

prioriteres følgende grupper: 
  

*   Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i 
barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om 

barnet har nedsatt funksjonsevne.  

*   Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 
og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

(Dette punktet er nytt etter ny barnehage lov 2006) 

 Søsken av barn som går i barnehagen.  
 Ansatte sine barn.  

 Barn i en vanskelig livssituasjon grunnet sykdom o.l. og/eller sosiale 
vansker, eller av andre grunner har særlig behov.  

 Gruppe sammensettning 

  
Andre søkere enn de som er nevnt ovenfor rangeres skjønnsmessig etter barnets 

behov. Ved vurdering skal det bl.a. legges vekt på barnets alder, 
familiesituasjon, boligforhold, trafikkforhold, samt leke- og samværmuligheter. 
Det skal videre legges vekt på om begge foreldre er yrkesaktive/arbeidssøkende 

og /eller under utdanning. 
  

Ved opptak skal det tas hensyn til gruppesammensetningen, slik at man forsøker 
å oppnå en jevn fordeling i alder, slik at man sikrer et godt normaltilbud til barn 
med spesielle behov. Tildelt barnehageplass beholdes fram til 

skolestart/barnehageårets slutt. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli. 
Viktig at foreldrene til skolebarn varsler barnehagen dato for når barna slutter 

det siste barnehage året.  Barnehagen sender ut skjema i januar/februar hvor 
dette skal meldes.  
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5 Foreldrebetaling/oppsigelse 
 

* Foreldrebetaling fastsettes av eier i Skogen barnehage. 
* Foreldrebetaling følger makspris etter gjeldene regler fra Udir 

* Betaling skjer forskuddsvis den 1 i hver måned. 
* Betalingen påløper for ubenyttet plass 

* Det betales for 11 måneder 
* Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Askøy kommune 

* Kostpenger er kr 380,- for hel plass og 190,- for delt plass 
 

 
Oppsigelse 

 

 
 Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 14 

dagers frist. 
 Oppsigelse av barn skal skje skriftlig til Skogen barnehage 

 Det er 3 måneds gjensidig oppsigelse regnet fra 1 i måneden etter 
mottatt oppsigelse. 

 Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden 
 Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke 

er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. 
 Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges 

 Oppsigelse av førskolebarna ved overgang skole må skje innen 
01.05 i avslutnings året og meldes inn på kommunens sider (Vigilo) 

 
 

 

6 Åpningstider 
 

Barnehagens åpningstid er fra : 0700-17.00 (fra 04.01.16) 
Barnehagen begynner nytt år:  1 august 

Barnehageåret løper frem til:  31.juli 
Barnehagen har:                          5 planleggingsdager i året og  vil da 

være stengt   
 

Onsdag før skjærtorsdag vil bhg stenge kl 12. 
I dagene mellom jul og nyttår, samt påskeuken vil barnehagen være åpen 

etter behov fra foreldrene. 
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7 Leke- og oppholdsareal 
 

Barnehagens godkjente netto leke og oppholdsareal er 439,5 m2. 
Arealnormen pr barn er fastsatt til 4m2 for barn over 3 år og 5 m2 for 

barn under 3 år. 
 

8 Intern kontroll 
 

Barnehagens intern kontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved 
jevnlig kontroll av eier i samarbeid med styrer i hht. Lom om barnehager 

§ 15. Barnehagens intern kontrollsystem skal være tilgjengelig i 
barnehagen. 

 
9 Vikarordning 

 

Barnehagen har følgende vikarordning: barnehagen har egne vikarer. 
 

10 dugnad 
 

Det er en forutsetning at foreldre i barnehagen deltar på 
dugnader/arrangementer som bestemmes av eier.  

 
11 Politiattest 

 
Alle ansatte og eier av barnehagen skal legge frem tilfredstillende 

politiattest. 
 

12 Forsikring 
 

Barna er forsikret av Skogen barnehage gjennom ulykkesforsikring som 

gjelder i barnas oppholdstid i barnehagen. 
 

De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i henhold til lov om 
yrkesskadeforsikring. 

 
 

13 Vedtektsendringer 
 

Endringer av disse vedtektene foretas av årsmøte med 2/3 flertall etter 
uttalelse fra samarbeidsutvalg og foreldreråd. Vedtektene skal sendes 

kommunen til orientering. 
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14 Taushetsplikt 
 

Eier, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har 
taushetsplikt i henhold til forvaltingsloven (jfr. Lom om barnehager §§21-

23). 
Ved endring av vedtektene skal det taes med frist for iverksettelse. 

 
 

Alle vedtak om endringer skal sendes kommune, som skal påse at disse er 
i samsvar med lov om barnehager. 

 
15 ferie  

 
Barna skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie innenfor skolens 

sommerferie og siste uke er valgfri ferie innenfor enten skolens sommer 

/vinterferie eller i skolens høstferie. Alle foreldre/foresatte vil derfor i løpet 
av året bli bedt om å oppgi ferietiden for sitt barn. Barn som skal begynne 

på skolen, eller av annen grunn sier opp plassen om sommeren, må ha 
avviklet sin ferie (4 uker) i løpet av skolens sommerferie. Barnas 4 

sommerferieuker er Betalingsfri. Førskolebarnas ferie må avvikles før 
31.07. 

 
 Vedtektene gjelder fom. 01.05.12 revidert 13.12.20 

 
Elisabeth Norheim 

eier 
 

……………………………………………………………………………………………… 
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Svarslipp 

 
 

 
Jeg/vi erklærer å ha gjort oss kjent med vedtektene til Skogen barnehage. 

 
Navn: 

Adresse: 
Poststed: 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Dato  underskrift 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


