VEDTEKTER SELSKAPSFORM AS

NR:

2.1.6

VEDTEKTER FOR DRØMMEVIKANATURBARNEHAGE AS
1. EIERFORHOLD
Drømmevika Naturbarnehage eies av Drømmevika Naturbarnehage AS .
2. GODKJENNING
Barnehagen er godkjent for 54 plasser i alderen 0 - 6 år. Godkjent leke og oppholdsareal er
226 m2 og totalarealet for barnehagen er ca. 300 m2. Leke- og oppholdsarealet for barn er over 3 år er
4m2, for barn under tre år er 5,33m2.
2. MÅLSETTING
Drømmevika Naturbarnehage skal gi barna et godt oppvekstmiljø med vekt på lek og samspill
med andre barn og voksne. Drømmevika Naturbarnehage ønsker å skape gode barndomsminner
gjennom opplevelser og erfaringer i trygge og inspirerende omgivelser.
Barna skal gis gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen
skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.
3. OPPTAK
Opptakskrets: Arendal kommune.
Opptakskriterier:
1. Barn med prioritet i henhold til Lov om barnehager§13 og barn som har vedtak etter
barnevernsloven§§ 4 - 4og 4 - 12.
2. Søsken til barn som allerede går i barnehagen.
3. Øvrige barn på venteliseten.
Som hovedregel skal opptak skje innen opptakskretsen som er Arendal kommune. Dersom barnehagen
på søkertidspunktet ikke kan fylles opp med barn som er bosatt i kommunen kan barnehagen ta opp
barn fra andre kommuner.
Opptaket av barn foretas av daglig leder. Drømmevika Naturbarnehage følger de kriteriene som
kommunen har vedtatt for felles opptakssystem for alle barnehager i kommunen.
Når barnet har fått plass i barnehagen, kan det regne med å beholde plassen så lenge det er aktuelt,
også selv om de flytter fra Arendal kommune til en av nabokommune.
4. OPPSIGELSE
Oppsigelsesfristen er tre måneder. Det vil si inneværende måned + tre måneder. Oppsigelsen skal
leveres skriftlig.
5. ÅPNINGSTID
Drømmevika Naturbarnehage har åpningstid mandag til fredag kl.07.00-16.45.
 Kjernetiden er kl.09.30-14.00.
 Barnehagen er åpen 11 mnd. pr.år.
 Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året.
 Barnehagen har stengt Julaften og Nyttårsaften.
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6. FERIE
Alle barn skal ha minst 5 uker ferie. Ferien tas ut i juli mnd, planleggingsdager, Julaften og
Nyttåsaften. Dersom det tas ut ferietid andre perioder av året er det å regne som tileggsferie for det
inneværende barnehageåret.
Barnehagen vil i forbindelse med andre ferieperioder kunne forvente tilbakemelding fra foresatte i
forhold til om barnet kommer til barnehagen eller ikke.
5. FORELDREBETALING
Det betales for 11 måneder pr år (juli er betalingsfri måned) og innbetalingen skal skjeforskuddsvis
den 1. i hver mnd. Manglende foreldrebetaling sendes til inkasso uten ytterligere varsel. Dersom det
sendes til inkassovil en bli sagt opp og kan bare benytte barnehageplassen ut den måned inkasso er
sendt inn.
Vi følger hele tiden de oppdaterte satsene som regjerningen vedtar. I tilegg kommer det et beløp på
kost som fastsettes av eier. Det er også søskenrabatt.
6. TAUSHETSPLIKT
Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/ familie
har taushetsplikt i henhold tilforvaltningsloven§§ 13 - 13f, og skriver underpå dette ved oppstart av
arbeidsforhold i barnehagen.
Alle som arbeider i barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet i hht. Lov om barnehager§22
7. STYRINGSVERKET
Drømmevika Naturbarnehage har foreldreråd og samarbeidsutvalg slik barnehageloven fastsetter.
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ sammensatt av 2
foreldre/foresatte og 2 ansatte i barnehagen. Barnehagens eier deltar på møtene men ikke med flere
representanter enn hver av de andre gruppene. Foreldremøte skal avholdes 2 ganger pr. år.
8. FORELDRESAMARBEID
Som utgangspunkt har foreldrene hovedansvaret for barnets omsorg og oppdragelse. Drømmevika
Naturbarnehage skal derfor drives i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.
Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom avdelingen der barnet går og foreldrene, der en
utveksler informasjon og drøfter spørsmål og problemer som kan oppstå.
Begge parter sitter inne med kunnskaper som kan være til hjelp i arbeidet med barnet.
Barnehageloven understreker foreldreretten, og at barnehagen skal være
supplement til hjemmet.
10. HELSEKONTROLL AV BARN OG PERSONALE
Før barn begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har
møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen kan en slik erklæring gis av barnets foresatte.
Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.
11. POLITIATTEST
Personal som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehagen må før oppstart ha levert godkjent
politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
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9. DUGNAD
Det innkalles til dugnad en til to ganger pr. år. Dugnad er valgfritt.
10. FORSIKRINGER.
Drømmevika Naturbarnehage har tegnet de ulike forsikringene hos TRYG forsikring.
Her har vi Yrkesskadeforsikring for ansatte, kollektiv ulykkesforsikring for barn og barnehagen tegnet
en egen ansvarsforsikring.
11.INTERNKONTROLL
Barnehagen er godkjent etter” Barnehageloven” og “Forskrift om miljørettet helse
vern i barnehager”. Internkontrollarbeidet er en del av den daglige virksomheten
i barnehagen. Programvaren Styrerassistenten brukes som utgangspunkt for HMS arbeidet i
barnehagen.
Godkjent dato:19.06.19
Sist endret:19.06.19
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