
                                                                                                                                     

 

 

VEDTEKTER FOR GRANDEHAGEN 

BARNEHAGE 
§ 1  Eierforhold 
Barnehagen drives i et as, som fra og med 1 mai 2018 ble kjøpt opp og eies av Læringsverkstedet 

Styrer har et ansvar for den daglige driften av barnehagen. 

Grandehagen har  56  heldags plasser for barn fra 0 til 6 år. Det totale leke og oppholdsarealet inne er 255 kvadrat meter 
§ 2  Formål 
Sikre barn under opplæringspliktig alder, gode utviklings og aktivitets muligheter i et godt tilrettelagt miljø, som vil 

virke stimulerende på barnas utvikling. Vi vil i arbeidet med barna legge vekt på utviklingen av de ”100” språk- noe 

som i praksis vil si at de tar i bruk alle sine sanser i blant annet vårt kunstarbeid. 

Vi vektlegger også alle fagområdene i Rammeplanen for barnehager i vårt pedagogiske arbeid og prosjekter. 

Vi vil også legge vekt på et godt foreldre samarbeid. Barnehagen vil ellers bli drevet i samsvar med Lov om bhg., 

Vi vil også legge vekt på brukertilpasningen, slik at dere foreldre får et tilbud dere er fornøyde med. 

§ 3  Opptaksmyndighet 
Opptaksmyndigheten ligger hos den som driver bhg. i henhold til regler i Lov om bhg. 

 

§ 4 – Medvirkning I Grandehagen bhg legger vi vekt på medvirkning både blant barn, foreldre og personal. Dette 

som et ledd i vårt kvalitetsarbeid. Derfor har vi både et foreldre råd og et samarbeidsutvalg. Det er viktig med et godt 

samarbeid med hjemme som preges av gjensidig respekt. Barnehagen skal i samarbeid med hjemme jobbe til barnets 

høyeste best. Barnets synspunkter og refleksjoner skal også ilegges vekt knyttet til aldre og modenhet. 
 

 § 4 a) Foreldre råd/styre/samarbeidsutvalg 
Barnehagen vil her følge bestemmelser i Lov om bhg. Kap II jfr. §4 

Foreldrerådet ( dvs. alle foreldrene til barn i bhg) binder seg til to dugnader pr. bhg. år. 

 Barnehagen har også et samarbeidsutvalg som består av representanter foreldrene velger, samt representanter fra 

barnehagen.  Det er en ansatte representant fra hver avdeling og en foreldre representant fra hver avdeling. 

Samarbeidsutvalget har møte to ganger i året. Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget samt at styrer for barnehagen 

har møte-og uttalerett, men ikke stemmerett. 
 

§ 5   Opptakskriterier 
a) Det vil i hvert tilfelle bli foretatt en vurdering av enkelt barnets behov for plass, i denne sammen heng vil barn 

med nedsatt funksjons evne eller barneverns barn bli prioritert, dette etter  § 13 i ”Lov om barnehager” 

            Samt 6 åringer med utsatt skole start vil bli prioritert ved opptak 
b)  De som søker 100% plass, vil bli prioritert. Søsken av barn som går i bhg vil bli prioritert ved opptak. Dette på 

 bakgrunn av brukertilpasning og bruker vennlighet. 

c) Det vil bli tatt hensyn til gruppesammensetningen i barnehagen. Da i forhold til kjønn, alder. På bakgrunn av 

pedagognormen vil det ved opptak bli prioritert barn som søker full plass. 

d) Barn fra Moland oppvekst område og Arendal kommune, vil bli prioritert. 

e) Personal barn kan prioriteres. 

 

Søknad om plass må skje elektronisk på skjema på Arendal kommunes nettsider. www.arendal.kommune.no. Det vil bli 

gitt skriftlig tilbakemelding til alle søkere. 

Det kan klages på avslag. 

§ 6    Opptaksperiode 
Nytt barnehage år begynner i august, og tildeles frem til 09.07 det året barnet fyller 6 år( altså starter på skolen) 

Søknad skjer elektronisk via Arendal kommune. Avslag kan påklages til klage utvalget med klagefrist på tre uker. 

Det er en gjensidig oppsigelse av tildelt plass på en mnd fra den 1ste hver mnd. Grandehagen vil  ta inn nye barn midt i 

barnehage året, dersom det er ledig kapasitet til det. 

§ 7   Oppsigelse 
Fristen for oppsigelse er 1 mnd. og skal skje skriftlig. Skjer oppsigelsen midt i bhg. året, skal det betales for 

oppsigelses måneden i tillegg til den påfølgende mnd. Det er ikke mulig å si opp bhg plassen i juli mnd, da dette er en 

betalingsfri mnd. 
Dette gjelder dersom det ikke er et annet barn som kan overta plassen umiddelbart. Ved misligholdelse av plassen kan 

bhg gi oppsigelse i henhold til § 6. Misligholdelse regnes som utelatelse av foreldre betalingen, når betaling ikke skjer 

etter en purring og inkassovarsel. Hvis et evt inkassovarsel ikke betales – kan styrer si opp bruker  av barnehage plassen 

i henhold til §6 i vedtektene. 



§ 8   Åpningstider/ferier 
Bhg. har åpent fra 6.30 til 16.45 alle virke dager. Bhg stenger klokken 12 onsdag før skjærtorsdag. 

Bhg. Følger Arendal kommune og har stengt fire uker på sommeren. Det er pr dags dato fellesferien og uken etter(uke 

28,29,30,31). Dette er bestemt av foreldre rådet. 

Bhg. stenger  kl. 12.00 dager før helligdager. 

§ 9   Foreldre betaling 
Foreldre betalingen fastsettes for et år av gangen. 

I hovedsak følger vi Arendal kommune sine satser, men har et mat tillegg på 350.- for full plass. Dette inkl også et frukt 

og ettermiddagsmåltid med brød/knekkebrød hver dag.  (Dette i henhold til § 15 i forskriftene til loven) Mat pengene 

graderes på lik linje med foreldre betalingen. 

Foreldre betalingen har forfall den 12 hver mnd. Det betales for 11 mnd i året. 

Grandehagen bhg har inntekts graderte foreldre betalinger på lik linje med kommunen og følger de samme reglene. 

Det kan søkes om gratis kjernetid for 4 og 5 åringene i tillegg til redusert foreldrebetaling. Fra august 2016 kan det også 

søkes om gratis kjernetid for 3 åringer.  Det søkes til Arendal Kommune på www.arendal.kommune.no .  Det gies 30% i 

søsken moderasjon for barn nr. 2 moderasjonen gjelder på den plassen som er minst, hvis ikke begge går like mye. Ved 

tre barn gies det 50% på det tredje barnet. 
§ 10  Årsplan/kompetanse plan. 
Barnehagens årsplan utarbeides av bhg. styrer i samarbeid med de pedagogiske lederne og det øvrige personalet. Det 

pedagogiske innholdet taes opp til diskusjon og godkjenning av foreldre rådet på høstens/vårens foreldremøte., samt i 

samarbeidsutvalget. Årsplanen legges også ut på vår hjemmeside. Barnehagen har også en strategi plan i form av et 

årshjul for å implementere den nye rammeplanen og den pedagogiske plattformen i Læringsverkstedet 

§  11  Bemanning 
1 Styrer 

6 pedagogisk leder 

4 assistenter 

4 barne og ungdomsarbeider 

1 kjøkkenmedarbeider 

1 lærlingplass 

§  12  Intern kontroll system 
 Intern kontroll i Grandehagen omfattes av flere lover. Blant annet er arbeidsmiljø loven en del av bhg.s intern kontroll. 

Når det gjelder produktkontroll loven, har bhg. Utarbeidet sjekk lister for leker og apparaters sikkerhet ute og inne. 

Vi har også sjekk lister i forhold til lov om brannvern og har egne kontroll rutiner på dette, blant annet service avtale 

med ” Nilsens Brannservice” i Grimstad. Det elektriske anlegget kontrolleres av Elektro entreprenøren i Arendal. 

Barnehagen bruker programmet «Styrerassistente» på intern kontrollen. Barnehagen er for øvrig røyk fri i henhold  til 

røykeloven. 

§  13  Taushetsplikt og opplysningsplikt 
Alle som jobber i bhg. har taushetsplikt etter Lov om bhg. § 21. Med andre ord plikter de å hindre at andre får adgang til 

eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med sitt arbeid får vite om noens personlige forhold. 

Etter § 22  har bhg. opplysningsplikt til sosialtjenesten. Det vil si at bhg. skal gi sosialtjenesten bistand i klient saker. 

Bhg. har også opplysningsplikt til barnevernstjenesten jfr. bhg.loven §  23. 

I loven heter det at barnehagen personalet skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak 

fra barnevernstjenestens side. 
 

Uten hinder av taushetsplikt skal bhg. personalet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn 

til å tro at et barn blir mishandlet hjemme eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgs svikt, jfr. Lov om 

barnevernstjenester § 4-10, 

§ 4-11, § 4-12. Eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jfr. samme lov § 4-24    

§ 14  Politi attest 
Den som skal arbeide i barnehagen må etter § 19 i barnehage loven legge frem tilfredsstillende politi attest. 

§  15  Helse kontroll av barn og personal 
Etter § 25 i barnehageloven skal det legges frem erklæring om barnets helse før barnet begynner i bhg. Dersom barnet 

har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gies av barnets foresatte. 

Barnehagens personale har plikt til å gjennom gå en adekvat tuberkulosekontroll. 

§  16  Forsikringsavtale med  Gjensidige forsikring 
Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund og har alle forsikringene i Gjensidige. Barna er 

ulykkesforsikret hele døgnet med denne forsikringen. 

Personalet er gjennom medlemskapet i PBL forsikret i Storebrand . 
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