VEDTEKTER FOR FAGERBAKKEN
FAMILIEBARNEHAGE AS
(31.07.07, sist revidert 29.01.2016)
1.
Familiebarnehagen er en privat barnehage som eies av Marianne Nedregotten og Stein-Frode
Dagsvik.
2.Formål
Barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og
samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende
lover og forskrifter for virksomheten.
3. Organisering
Familiebarnehagen er organisert med en dobbel gruppe i Sædalen. Barnehagen har
samarbeidsavtale med Birken barnehage.
4. Åpningstid
Barnehagen har åpent fra 07.30-16.30. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Vi har
stengt mellom jul og nyttår og i påskeuken. Det er vanlig åpningstid på planleggingsdagene.
Ferielukket fire uker om sommeren. Vi har kun hele plasser i barnehagen.
5. Opptak
Styrer foretar opptak gjennom hele året ved ledig plass. Barnehagen er åpen for barn i alderen
0-6 år. Når barnet har fått plass i barnehagen, beholder de plassen til skolestart. Når de
prioriterte søkerne er tilbudt plass, fordeles resten av plassene etter en nummerert venteliste
med ansinitetsdato fra søkerdato. Søkerlisten deles i to, en for barn under tre år og en for barn
over tre år.
Opptakskriterier i barnehagen
-barn av personalet
-søsken av barn som går i barnehagen
Opptakskriterier gitt av Bergen kommune.
Se www.bergen.kommune.no
Opptak skjer gjennom hele året.
6. Oppsigelse
Tilbud om plass aksepteres på nett av foreldre/foresatte. Oppsigelse må skje på nett.
Oppsigelsestiden er to måneder fra den dato man sier opp plassen. Oppsigelse av plass etter
1. april medfører betalingsforpliktelser frem til barnehagens sommerferie.
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7. Betaling
Betaling etter til enhver tid gjeldende satset for Bergen kommune. Det betales matpenger
til kostpris. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.
Man betaler for barnehageplassen fra det tidspunktet den er stilt til disposisjon.
Manglende betaling kan føre til oppsigelse av barnehageplass.
8. Godkjenning av barnehagen
Det enkelte hjem er godkjent i forhold til muligheter for inne aktiviteter, stell, soving og
uteaktiviteter.
9. Foreldresamarbeid
Foreldre og personalet skal ha et best mulig samarbeid til beste for barna.
Barnehagen har et foreldreråd (FAU) som består av alle foreldrene i barnehagen.
Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SAU) som består av to representanter fra foreldrene og
to representanter fra de ansatte. Dette skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ.
Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å
fremme kontakten mellom foreldrene og barnehagen. SAU skal bli forelagt og skal være med
på å fastsette saker som er viktig i forhold til barnehagens innhold og virksomhet.
Foreldremøter og foreldresamtaler holdes 1-2 ganger pr. år. Vanligvis høst og vår.
10. Internkontroll
Barnehagen følger Forskrift for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og
Forskrift om brannforebygging.
Barnehagen har perm med aktuelle forskrifter og dokumentasjon på barnehagens eget arbeid.
11. Forsikring
Barn og personale er forsikret i Gjensidige.
12. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Personalet og vikarer har taushetsplikt i forhold til barn og foreldre jmf. forvaltningsloven
§13. Barnehagen har plikt til å gi opplysninger om forhold som bør føre til tiltak fra
sosialtjenesten eller barnevernet jmf. barnehageloven §21 og §22.
13. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer fastsettes av eier. SAU har uttalerett.
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