Helgerud menighetsbarnehage AS – vedtekter for drift
Endret: 1.2.2018

VEDTEKTER FOR DRIFT AV
HELGERUD MENIGHETSBARNEHAGE AS

1. Forvaltning av barnehagen
Helgerud menighetsbarnehage er organisert som et aksjeselskap med egne vedtekter og eies av Helgerud
menighet.
Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og vedtekter
for barnehagevirksomhet.
2. Formålsbestemmelse
Barnehageloven § 1:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for 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.
Barnehagens virksomhet er forankret i Den Norske Kirke og legger vekt på å følge kirkeårets høytider.
3. Organer og samarbeid
Barnehagen skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem (jfr.
Barnehagelovens § 4.)
Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Fra Foreldrerådet
forespørres 4 representanter til et arbeidsutvalg som tar ansvar for det praktiske i forbindelse med
arrangement før jul og sommer.
Er det i forskrift etter Barnehagelovens § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet
samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget
består av 1 representant valgt av foreldrene (leder i arbeidsutvalget), 1 fra personalet og 1 oppnevnt av eier.
Foreldrenes og personalets representanter velges for ett år. Eiers representant oppnevnes for 2 år.
Styret er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og skal være et kontrollorgan for barnehagen.
Foreldrene deltar på årlig dugnad.
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4. Opptak
Barnehagen følger Bærum kommunes regler for samordnet opptak.
Helgerud menighetsbarnehage er godkjent for barn i alderen 1-6 år.
Opptakskrets (i prioritert rekkefølge)
1. Bærum kommune
2. Barn fra andre kommuner
Tildeling av plass skjer etter følgende opptakskriterier:
1. Barn med prioriterte opptakskriterier
1.1 Barn med sakkyndig vurdert nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om

barneverntjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven.
Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom hos foresatte eller søsken. Med
sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom.

1.2
1.3
1.4
2.

Søsken av barn som går eller har gått i barnehagen.
Enslig forsørger i arbeid eller under utdanning.
Inntil 2 plasser er tilgjengelig for barn av ansatte i minst 50 % fast stilling i menigheten, uavhengig av
bosted.
Barnets alder – det eldste barnet først.

5. Klage og klagerett ved opptak
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.
Klagen fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret i Bærum. Klagefristen er 3 uker.
6. Oppsigelse og vilkår for oppsigelse
Tildelt plass beholdes til barnet starter på skolen.
Gjensidig oppsigelsestid er to måneder. Barnehageplassen må sies opp skriftlig gjeldende fra den 1. i
måneden etter. Foreldrebetaling betales ut oppsigelsestiden, uavhengig av om plassen benyttes i
oppsigelsestiden eller ikke. Dersom plassen sies opp etter 1. mars, forlenges oppsigelsestiden og
betalingsplikten skjerpes ved at det da må betales for plassen ut juni måned.
Dersom barnehageplassen sies opp før barnet har startet i barnehagen, må det betales for en måned.
7. Åpningstid
Barnehagens åpningstid er virkedager fra kl. 07.30 til kl. 17.00.
Barnehagen holdes stengt fra og med lillejulaften og til og med 1.januar, samt i skolens påskeferie.
Barnehagen har 4 uker sommerferie. Styret fastsetter hvilke uker.
Barnehagen følger 4 av kommunens planleggingsdager og holder da stengt.
8. Foreldrebetaling og søskenmoderasjon
Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Det er betaling for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri
måned.
Foreldre/foresatte kan søke inntektsgradert betaling. Søknadsskjema fås på Bærum kommunes nettside
(https://www.baerum.kommune.no/). Redusert oppholdsbetaling innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Det
må søkes på nytt for hvert kalenderår.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 % for øvrige barn.
Foreldre / foresatte med to eller flere barn som går i ikke-kommunal barnehage må fremme søknad om
søskenmoderasjon.
Dersom søsken går i både kommunal og ikke-kommunal barnehage, følger søskenmoderasjonen barn i den
kommunale barnehagen.
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Elektronisk søknadsskjema ligger på Bærum kommunes nettside.
Manglende betaling fører til oppsigelse av plassen.
Eventuell tidligere restanse for foreldrebetaling må være betalt før barnehagestart.
9. Helsemessige forhold/fravær
Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig.
Syke barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Dersom barnet ikke kan være ute og delta i
aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Styrer avgjør i tvilstilfeller om barnet kan
være i barnehagen. Barnehagen følger retningslinjer fra kommunelege og Folkehelseinstituttet.
10. Ansvar
Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.
Levering og henting av barna er foreldrene/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen
må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet. Dersom barnet hentes av en annen person
enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte.
Barnehagen har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.
Personalet kan bare ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel når det benyttes
forskriftsmessig sikring av barnet, og det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.
11. Taushetsplikt
Personalet har taushetsplikt i følge forvaltningsloven §13 til 13f. Uten hinder av taushetsplikten skal
barnehagepersonalet melde fra til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i
hjemmet, det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige
atferdsvansker.
Personalet skal ved ansettelse foreta tuberkulosekontroll. Alle som skal være fast eller midlertidig i barnehagen
skal legge frem gyldig politiattest jfr. politiregisterloven § 39 første ledd.
12. Leke- og oppholdsareal
Netto leke- og oppholdsareal er 4 m² for barn over tre år og 5,3 m² for barn under tre år.
13. Ulykkesforsikring
Barna er forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring i Bærum kommune, som gjelder i barnehagens
åpningstid og på direkte vei mellom hjem og barnehage.
14. Internkontroll
Barnehagen gjennomfører internkontroll hvert år ifølge forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler. Internkontrollperm står sentralt plassert i barnehagens lokaler.
15. Årsplan
Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene og den pedagogiske virksomheten gjennom
året. Årsplanen fastsettes av SU.
16. Endringer av vedtekter for drift
Vedtektene for driften av Helgerud menighetsbarnehage iverksettes 1.februar 2018. Endringer i vedtektene
kan foretas av styret med unntak av pkt 1. Forvaltning av barnehagen, som kun kan endres av
Generalforsamlingen. Vedtektene legges ut på barnehagens hjemmeside, helgerudmenighet.barnehage.no
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