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I henhold til lov om barnehager – 1995 nr 19 - §15 skal alle 
barnehager ha vedtekter utarbeidet av eier. vedtektene deles 
ut til foreldrene/foresatte ved tildeling av barnehageplass og 
til ansatte ved nyansettelser. 
 
§ 1. eierforhold. 
 
 Sundbakken eies og drives av Læringverkstedet as, med tilskudd 
fra øvre eiker kommune. 
 vi leier lokaler av Saron pinsemenighet 
 
§ 2. formål. 
 

- § 1. Formål i lov om barnehager 
        Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barns 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, solidaritet og 
verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn 
som er forankret i menneskerettighetene. 
 
Sundbakken barnehage er en del av solkollen konseptet til 
læringsverkstedet as og har derfor utvidet kristen 
formålsparagraf. Dette kommer tilsynet gjennom 
samlinger, fortellinger, sang og musikk. Vi synger bordvers 
og bruker god tid rundt de kristne høytidene med 
fortellinger og samtaler om bibelske emner. I tillegg 
ønsker vi som barnehageloven sier å formidle kristne 
grunnverdier og deres plass i kulturen. 
 

§ 3. opptaksmyndighet. 
 

Opptak av barn foretas av barnehagens eier etter innstilling fra 
styrer. Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved en 
samordnet opptaksprosess for alle private og kommunale 
barnehager i øvre eiker kommune- 
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§ 4. opptakskrets. 
 
Barn bosatt i Hokksund by. 
 
§ 5. opptakskriterier. 

- Barnehagen tar i mot barn i aldrene 0-6 år. 
- Barn med nedsatt funksjonsevne er prioritert etter lovens 

§ 13. 
- Barn som det er fattet vedtak om etter lov om 

barnevernstjenester har rett til prioritet. 
- Søsken til barn som allerede har plass prioriteres. 
- Barnas alder og gruppesammensetning. 
- Barn som skal begynne på skolen i løpet av det nærmeste 

året har fortrinnsrett.  
- For barn på venteliste som ikke har særlig grunn for 

prioritering, vil det bli foretatt loddtrekning for å 
avgjøre hvilke av barna som får plass. 

- Barn som har plass inneværende år behøver ikke å søke for 
neste år. Plassen beholdes frem til skolestart. 

 
§ 6. opptaksperiode. 
 
Barn som tas opp har plassen frem til 30.06 det året de begynner på 
skolen eller inntil den sies opp skriftlig.  
Plassen kan sies opp av eier ved manglende betaling eller annen 
misligholdelse.  Ved 2 måneders uteståelse av foreldrebetaling 
mister man automatisk plassen. Hovedopptak foretas hvert år i 
vårhalvåret med oppstart første halvdel av august. Opptak utover 
dette foretas ved eventuelle ledige plasser. 
 
§ 7. oppsigelsesfrist. 
 
Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til barnehagens styrer før 
den 1. i mnd før den måneden barnet skal slutte. Ved oppsigelse av 
plass før sommeren må oppsigelse leveres skriftlig innen 31.03, 
barnet slutter da 30.04. 
 
§ 8. Foreldrebetaling. 
 
Foreldrebetaling fastsettes av eier og justeres 01.01 hvert år. 
Årssummen deles over 11 mnd. Juli er betalingsfri. 
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I tillegg til oppholdsbetalingen kommer en fast sum pr mnd for mat. 
Summen avhenger av hvor mye kost barna skal ha mens de er i 
barnehagen. 
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. 
Oppholdsbetalingen forfaller den 15 i hver mnd. 
Ved 2 mnd. utestående betaling mister barnet automatisk plassen. 
Dersom barnet hentes etter kl 1630 påbeløper det et gebyr på 
kroner 2250 pr påbegynte kvarter.  
Støtte til betaling av barnehageplassen kan søkes hos Øvre Eiker 
Kommune hos seksjon Oppvekst. 
 
§ 9. Leike og oppholdsareal 
 
Barnehagen har et godkjent leike og oppholdsareal på 4,5 kvm pr 
barn. 
 
§ 10. Åpningstid. 
 
Barnehagens åpningstid er fra kl 0700 til kl 1630.¨ 
Barnehagen er stengt jule og nyttårsaften, den kan også være 
stengt i romjulen dersom behovet er lite. 
Barnehagen er stengt fra og med mandag etter palmesøndag og til 
og med 2. påskedag og 5 planleggingsdager i året. 
Barnehagen kan være stengt inntil 2 uker i fellesferien. 
Åpningstiden kan være redusert i perioder med få barn. 
Barna skal ha fem ukers ferie i løpet av året. 
 
§ 11. Konsekvenser ved uforutsett stenging. 
 
Ved brann, innbrudd, frosne vannrør, mange på vikarer osv, hvor 
barnehagen må stenge inntil en uke, gis det ingen reduksjon i 
oppholdsbetalingen. 
 
§ 12. Foreldremedvirkning. 
 
§ 4 i Lov 5. mai 1995 nr 19 om barnehager; 
Foreldreråd og samarbeidsutvalg: For å sikre samarbeid med 
barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i 
barnehagen.  
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i 
barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens 
eier kan delta etter eget ønske men ikke med flere representanter 
enn hver av de andre gruppene. Departementet gir forskrifter om 
foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver.  
 
 
§ 13. Ankeinstans ved opptak. 
 
Eventuelle klager på opptaket kan rettes til Øvre Eiker Kommunes 
klagenemd innen 3 uker fra melding om vedtak. 
 
§ 14. Taushetsplikt. 
 
Barnehageansatte er underlagt reglene om taushetsplikt i 
forvaltningsloven § 13 og § 13 F. 
 
§ 15. Vilkår for kommunal og statlig støtte. 
 
Barnehagen mottar kommunal støtte etter slike vilkår. 

- Godkjenning av budsjett/regnskap. 
 
§ 16. Rutiner for internkontroll. 
 
I henhold til forskrift om INTERKONTROLL pr 01.01.92 hjemlet i ov om 
arbeidsmiljø, brannvern, produktkontroll og en rekke andre lover 
har barnehagen utarbeidet rutiner som angår HELSE,MILJØ og 
SIKKERHET. Disse rutinene er gjengitt i egen perm om INTERNKONTROLL og 
oppbevares i barnehagen.  


