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§ 1 Eierforhold
Vegårshei kommune er økonomisk og administrativ ansvarlig for driften av Vegårshei
barnehage. Kommunens barnehage består av to hus, et på Ubergsmoen og et i Myra.
§ 2 Formål
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, herunder Rammeplan
for barnehager og kommunale vedtak.
Formålsparagrafen i barnehagelovas §1 er overordna for virksomheten:
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.
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.
§ 3 Åpningstid
•
Barnehageåret er fra 01.08 (eller nærmeste virkedag) -31.07. hvert år.
•
Daglig åpningstid er fra 07.00-16.30
•
Barnehagen holder åpnet mellom jul og nytt år etter behov. Hvis foreldrene til minst 5
barn fra begge hus ønsker barnehagetilbud disse dagene skal det bli gitt. En samordning
mellom husene kan benyttes i dagene mellom jul og nyttår.
•
Barnehagen er åpen alle virkedager unntatt lørdager, julaften og nyttårsaften.
•
Barnehagen er stengt 3 uker i juli måned. Alle barn må ta ut fire ukers ferie hvert år,
tre uker skal være sammenhengende. Det meldes fra til barnehagen når barnet skal ha ferie.
§ 4 Oppholds tilbud
•
Vegårshei barnehage består av et hus i Myra og et hus på Ubergsmoen.
•
Barnehager tar imot barn i alderen 0-6 år.
•
Det kan søkes om opphold på 2-5 dager per uke.
•
Oppholdstid er inntil 9.5 timer pr dag.
§ 5 Arealnormer
Barnehagenes norm for arealutnytting inne og ute følger departementets gjeldende regler
som er 4 m2 for barn over 3 år og 5.3m2 for barn under 3 år.
Utearealet settes til minimum 6 ganger leke og oppholdsarealene inne.
§ 6 Opptak
6.1 Opptak
•
Rådmannen v/ barnehagefaglig rådgiver står for samordnet opptak.
•
Det er et hovedopptak hvert år, med søknadsfrist 1.mars.
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•
Opptaket skjer på eget søknadsskjema som ligger på hjemmesiden.
•
Opptaket gjelder, dersom plassen ikke sies opp, frem til skolestart.
6.2 Kriterier for opptak
Opptakskrets er innbyggere i Vegårshei kommune, gjeldende fra den dato de skal begynne i
barnehagen. Ved ledig kapasitet kan det tilbys plass til barn fra andre kommuner for et år av
gangen.
Rett til plass:
§12a i barnehagelover:
 Barn som fyller 1 år innen utgangen av august og har søkt til hovedopptak (1.mars)
har rett til plass. Dersom barnehagen har plass og kapasitet, dvs. at bemanningen
ikke må økes, kan barn som fyller 1 år etter 1. september få plass.
Prioritert ved opptak:
§13 i barnehageloven:
 Barn med nedsatt funksjonsevne, jmf: §13 Lov om barnehager.
 Barn som der er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester, jmf: §13 Lov om
barnehager.
Andre hensyn:
 Barn som har søsken i barnehagen.
 Barn som har alvorlige syke foreldre
 Barn som bor sammen med en foresatt, hvor den foresatte er ute i arbeid/skole.
 Barn som har ett år igjen til skolestart.
 Hensyn til gruppesammensetning og aldersfordeling.
§ 7 Oppsigelse
7.1 Oppsigelse
•
Oppsigelse av plass etter 1. april blir som hovedregel ikke innvilget. Oppsigelse av
plass tas til følge ved flytting, sykdom og lignende.
•
Oppsigelsen må gjøres på eget skjema på hjemmesiden.
•
Oppsigelsesfristen er 1. mnd regnet fra den 1. i hver måned. Gjelder også endring av
oppholdstid
7.2 Klageadgang
Kommunal klagenemd er ankeinstans for opptak, oppsigelse og endring av plass.
§ 8 Foreldrebetaling
 Kommunestyret fastsetter betalingssatsene jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen,
herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimal grense.
 Det betales for 11 måneder i året.
 Økonomikontoret krever innbetaling.
 Det betales forholdsvis etter opphold 2-5 dager per uke.
 Kjøp av enkelt dager kan gjøres ved ledig kapasitet og avtale med barnehagen.
 I tillegg til oppholdsbetaling kreves det betaling for kost hver måned.
§ 9 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalg for Vegårshei barnehager har følgende sammensetning:
•
1 representant m/vara fra foreldrene i Myra
•
1 representant m/vara fra foreldrene i Blåbærtua
•
1 representant m/vara fra de ansatte i Myra
•
1 representant m/vara fra de ansatte i Blåbærtua
•
Styrer fungerer som utvalgets sekretær.
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Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Barnehagen skal ha et foreldreråd som består av alle foresatte til barna. Det bør være minst
1 foreldrerådsmøte i løpet av barnehageåret. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget
utgjør arbeidsutvalget til foreldrerådet. Samarbeidsutvalgets leder er også med i
arbeidsutvalget. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.
§ 10 Planleggingsdager
Det avvikles 5 planleggingsdager i løpet av hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse
dagene.
§ 11 Internkontroll
Internkontroll utføres i samsvar med der til en hver tid gjeldene lover og forskrifter, og etter
kommunens fastsatte rutiner
§ 12 Annet
På områder som ikke er nevnt, følges gjeldende Lov om barnehager og dennes forskrifter.
§ 13 Vedtekter
Vedtektene kan bare endres av kommunestyret.
Endringsforslag skal legges frem for samarbeidsutvalget.
Endringer som ikke er av prinsipiell karakter, kan foretas administrativt.

