VEDTEKTER FOR TUSSILAGO BARNEHAGE

1. EIERFORHOLD
Tussilago barnehage er et enkeltpersonforetak som eies av Grete Klund Ørken.
Barnehagen skal drives i henhold til nasjonale lover og forskrifter.

2. FORMÅL
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. BARNEHAGENS ORGANER
Foreldrerådets består av foreldene og skal fremme deres felles interesser og bidra til at
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget består av to foreldre, to representanter fra de ansatte, styrer og en
representant fra eier. Dette organet skal være rådgivende, kontaktskapende og
samordnende.

4. OPPTAKSMYNDIGHET
Opptaket skal foretas av rådgiver barnehage i samarbeid med barnehagestyrerne etter
rådføring med ledende helsesøster og barnevern.

5. OPPTAKSKRITERIER
Bygger på vedtak i oppvekst og omsorgsutvalget 26.09.06, sak 031/06.
Opptak av barn skjer etter følgende prioriteringer:
1.
2.
3.
4.

Barn med nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester.
Barn fra hjem med spesielle behov og spesielle forhold hos barnet selv.
Søsken etter alder, til barn som allerede har plass i denne barnehagen; denne
regelen gjelder kun når barn i kommunen sikres barnehageplass siste året før
skolestart.
5. Etter alder, de eldste prioriteres først.

6. OPPTAKSKRETS
Opptakskrets er hele Marker kommune.
Barn bosatt i Marker kommune har fortrinnsrett til barnehageplass.

7. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSE
Hovedopptaket skjer på vårhalvåret og gjelder kommende barnehageår. Foreldrene
velger prosentplass (mellom 50 og 100 %) og søker på hvilke dager de trenger
barnehageplass. Barn kan starte i barnehagen senest 15. september, 15. desember
eller 15. mars. Dette i forhold til telling og tilskudd fra kommunen.
Barn som har søkt til hovedopptaket, men ønsker sen oppstart, vil få tilbud om plass,
men må enten begynne tidligere eller si fra seg plassen, dersom andre barn søker
senere med ønske om tidligere oppstart.
Oppsigelse av plassen er en måned regnet fra den 1. eller 15. i hver måned etter
oppsigelsen er sendt. Oppsigelsen skal være skriftlig. I tidsrommet 01.05 til 15.07 er
oppsigelsestiden 2 måneder. Har man fått tildelt plass på 2. eller 3. prioritet, og
senere får byttet til høyere prioritet, foregår dette uten oppsigelsestid.
Manglende foreldrebetaling ut over 2 måneder kan føre til at barnet mister
barnehageplassen.

8. FORELDREBETALING
Betalingssatsene fastsettes i budsjett ut fra statlige føringer. Betaling innkreves hver
måned, 11 måneder i året. Matpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.
Søskenmoderasjoner for barn nr. 2 – 30 %, barn nr. 3 – 50 %.
Ved planlagt langtidsfravær (minimum 4 uker) grunnet helsemessige årsaker hos
barn, f.eks ved en operasjon, kan foresatte søke om fritak for betaling av matpenger.

9. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Tussilago barnehage sitt lekeareal er 4 m² for barn over 3 år og 5 m² for barn under 3
år.
Barna i Tussilago barnehage har 224 m² leke- og oppholdsareal. Hele tomten er på ca
3000 m². Av dette kan barna benytte ca 1200 m² til utelek.

10. ÅPNINGSTID OG FERIE
Barnehagen holder åpent fra kl 6.30 til kl 16.45.
Barnehagen er åpen 11 måneder i året.
Barnehagen er stengt 4 uker i juli/august, jule- og nyttårsaften og 5
planleggingsdager i året.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00 i henhold til HTA § 5.4.1
Om barnehagen kommer over på rødt nivå i forhold til smittevern, vil barnehagen
redusere åpningstiden for samtlige. For foreldre med samfunnskritiske funksjoner
kan de få et tilbud mellom kl 7-16, for resten av barnegruppen mellom kl 8-15.30. Det
kan også bli behov for at barn får utvalgte dager de kan komme i barnehagen. Vil det
oppstå perioder med høyt fravær hos de ansatte, kan dette resultere i kortere
åpningstid eller stenging av avdelinger. Dette kan forekomme på både rødt, gult og
grønt smittenivå.

11. PERSONALE
Barnehagen har en styrer, og en pedagogisk leder på hver avdeling. Det tilsettes
pedagoger og assistenter i forhold til antall barn.
Ansatte har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13-13f.
Politiattest kreves før tiltredelse.

12. INTERNKONTROLL
Barnehagen gjennomfører interkontroll med sjekkliste hvert år, ifølge Forskrift om
interkontroll.

13. FORSIKRING
Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring på barna 24 timer i døgnet.

14. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektene for Tussilago barnehage gjøres gjeldene fra 12.11.20, og er blitt godkjent
av SU.
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