VEDTEKTER FOR PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER
1. EIERFORHOLD
Ordning/ Organisering:
Mikkel Rev familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser for barn i alder 0 –6
år. Barnehagen er godkjent av Lier Kommune undervisningsetaten fra og med 25.3.98. og
01.01.01.
Barnehagens eierform er:
Enkeltmannsforetak
Eiers/eierrepresentantens navn og adresse er: Marion Andersen Garofalo
Backes veg 23, 3400 Lier.
Tel. 32848738, mobil.98858854, Fax. 32849287
Fordeling av økonomisk og administrativt ansvar for drift, gjeld o.a. er fastsatt slik i egne
vedtekter for eierformen: Marion A. Garofalo i samarbeid med offentlig godkjent
bedriftsrådgiver Ole Bull i Delta Consult .
Følgende hjem er tilknyttet barnehagen:
Hjem A antall barn 10 alder 0-6 år åpningstid kl. 07.00 – 17.00.
2. FORMÅL
Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager, § 1.
Barnehagen skal gi barn under opplærings pliktig alder gode utviklings - og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde.
Ikke tilknyttet anden trosretning.
Følger forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Kap. 1§ 1
Forskriftenes formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som
nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger
sykdom og skade.
3. BEMANNING
Førskolelærer/ pedagogisk leder er ansatt 1 timer og en ¼ pr. barn pr. uke.
Daglig bemanning pr. gruppe inntil 10 barn skal tilsvare 2 fulle assistentstillinger.
Barnehagen har fast vikarordning ved syke- og annet fravær. Har et vikarbyrå som sender en
vikar ved sykdom
4.ÅPNINGSTIDER / FERIER.
Familiebarnehagen holder åpent fra kl. 07.00. til kl. 17.00. ukens fem første dager.
Barnehagen er feriestengt 3 uker i fellesferien, men følger ellers vanlig arbeidsår. Barnehagen
har stengt i romjulen og påske.
Foreldre/foresatte skal gi beskjed dersom barnet skal ha fri utenom ferien.
Bringe – hentes - forsikring
Få beskjed hvem som skal hente barna om ettermiddagen.
Foreldre/foresatte er ansvarlig for at barna blir hentet innen familiebarnehagen stenger.
Barna er forsikret i den tiden de er i familiebarnehagen, familiebarnehagen er ikke
erstatningsplikt for private ting barna har med seg i familiebarnehagen, (leker,klær etc.)
For sent henting i legges bot på 300,- Ved 3 skriftlige advarsler fører til oppsigelse av bhg
plassen.

5. OPPTAK/ OPPSIGELSE
Eier foretar opptak i h.h.t. regler i Lov om barnehager.
Barnehagen er åpen for barn bosatt innen Lier og omegn krets/ kommune.
I h.h.t Lov om barnehager § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved
opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har
nedsatt funksjonsevne.
Følgende øvrige kriterier vektlegges: Det kan bare skje med at kommunen er med på å legge
forholdene til rette. Faglig/økonomisk.
Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og
fjerde ledd. Har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Oppsigelsesfristen er 3 måned fra den 1. I påfølgende måneder, d.v.s. at hvis plassen sies opp
midt i måneden, må det betales for oppsigelsesmåneden og 3 neste måneder. Skriftlig
oppsigelse er påkrevet. Dersom oppsigelser fra barn eller eier gjør at fortsatt drift ikke er
mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden på 3 måned fra eier til foreldre.
6.FORELDREBETALING
Eier fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen.
Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder, i løpet av et
barnehageår skal barnet ha 4 ukers ferie.
Betaling av barnehageplass vil ikke overstige kommunale satser.
Følgende satser gjelder fra 01.01.06
Full plass 5 dager pr. uke : Kr 2300,Delt plass 2/3 dager pr.uke: Kr 1500
Betalning for mat er inkludert i den faste satsen pr.måned med 2300,7. BARNEHAGENS OPPHOLDSAREALE
Følgende innendørsarealet / rom er godkjent til bruk for familiebarnehagen:
3 leke / oppholdsrom 16,8 m2 , 21,9 m2 , 6,6 m2. Bad 4,2 m2 kjøkken 8,5 m2.Spise rom 20
m2.
Ute disponerer barnehagen : Hage 349 m2 og nærliggende fri områder
8. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD
Det vil bli holdt to faste møter i året mellom hjemmet og barnehagen.
Det er mulighet for foreldremøter utenom de faste dersom det ønskes.
Ett i høst halvåret for og bli kjent og gjennomgåelse av årsplan og valg av representant til
samarbeidsutvalg.
Hver vår er det foreldresamtaler i ca ½ t. pr. barn.
Jfr. Bestemmelsene i lov om barnehage, § 4. Foreldrerådet velger 1 representant til
samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen.
Styrer/førskolelærer og eier er faste representanter. Eier velger selv om hun vil være
representert.
9. ÅRSPLAN
Årsplan for den pedagogiske siden av driften utarbeides for et barnehageår av gangen og
fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på
grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldrene får årsplanen til orientering.
Kopi sendes kommunen innen 2 måneder etter driftsstart/hver høst.
Det avsettes 5 planleggingsdager i året for planlegging/videreutvikling og deltakelse på kurs.

10. HELSE OG HELSETILSYN
Barnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster.
Når barna er syke skal barna holdes hjemme til de er så friske at de kan være med på leken
inne/ute.
Gi familiebarnehagen beskjed hvis barna er hjemme p.g.a. sykdom.
Blir barna syke i familiebarnehagen ringer vi til foreldrene.
Svært smittsomme sykdommer meldes til barnehagen.
11.INTERNKONTROLL
Eier av Mikkel Rev har ansvar for utføring av internkontroll. Det henvises med dette til eget
ark for slik kontroll.
Dette vil fungere som en sjekkliste for de ansatte. Det henvises førøvrig til forskrifter om
internkontroll med hjemmel i lov om arbeidsmiljø og brannvern.
12. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
Barnehagen skal i h.h.t. barnehagelovens §§ 20,21 og 22 følge bestemmelsene om
taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.
13.VEDTEKTENES VARIGHET
Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at eierforhold,
antall hjem eller andre forhold endres.
Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen og Fylkesmannen, og til
barnas foreldre i forbindelse med opptak.
Disse vedtektene er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager av 17 juni 2005.

Dato:09.11.2009

Underskrift av representanter for foreldreråd:

Eier:

