Vedtekter for barnehagene
§1 EIERFORHOLD
•

Gjerstad kommune er administrativt og økonomisk ansvarlig for driften av Visedal
barnehageenhet.

•

Kommunens barnehageenhet består av to barnehager, en på Renstøl og en på
Alvheim. Barnehageenheten er en selvstendig resultatenhet.

§2 FORMÅL
•

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid gjeldende
forskrifter og retningslinjer, herunder “Rammeplan for barnehager”, kommunale
vedtak og den enkelte barnehages egen årsplan.
 Formålsparagrafen i barnehagelovens § 1 er overordnet for virksomheten.

§3 ÅPNINGSTID/FERIE
•
•

Formannskapet fastsetter barnehagens åpningstid
Barnehageåret er fra 01.08. – 31.07 hvert år

•
•

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er stengt disse dagene.
Barnehagens åpningstid er kl. 7.00 – 16.30. Barnehagen stenger uke 28,29,30 og 31
på sommeren.
Juli er betalingsfri måned.

•

§4 OPPTAK/OPPSIGELSE
•
•

Barnehagen er åpen for barn bosatt i Gjerstad kommune i alderen 1-6 år.
Barn bosatt i andre kommuner kan ved ledig kapasitet og med forbehold om
økonomisk kompensasjon tildeles plass for ett år om gangen.

•

Søknad om plass sendes elektronisk på eget skjema.

•

Gjerstad kommune har et hovedopptak med søknadsfrist 1.mars og oppstart
1.august.
Ledige barnehageplasser i løpet av året tildeles av enhetsleder.

•
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•

Barn født innen utgangen av august har rett til plass fra august året barnet fyller ett
år, og barn født i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden
barnet fyller ett år, barnehagelovens § 12a.

•

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Opptak
gjøres etter gjeldende lov om barnehager, og gjeldende opptakskriterier.

•

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevernstjenesten skal ha
prioritet ved opptak, barnehagelovens § 13.

•

En tar sikte på en hensiktsmessig sammensetning av barnegruppen hva angår kjønn,
alder og andre aktuelle faktorer.

•

Barn som anbefales av andre faginstanser, herunder flyktningetjenesten,
helsestasjonen og barnevernstjeneste skal prioriteres.

•

Barn av enslige forsørgere skal prioriteres framfor de som bor sammen med begge
foreldrene.

•

Barn av kommunalt ansatt vil under ellers like vilkår bli prioritert.

•

Barn som ikke får plass i barnehagen til hovedopptak, vil bli satt på venteliste, og
opptakskriteriene vil være gjeldende.

•

Barnehageplass tildeles fra 1. august og med oppstart/tilvenning i løpet av to uker
etter ønsket oppstartstidspunkt.

•

Et barn som er opptatt i barnehagen beholder plassen til oppsigelse finner sted, eller
barnet begynner på skolen.

•

Tildeling av plass skjer skriftlig fra barnehagen gjennom Vigilo, barnehagens
elektroniske kommunikasjonsløsning.

•

Opptaksnemnd består av enhetsleder, barnehagefaglig rådgiver, faginstanser tiltrer
eventuelt.

•

Formannskapet er ankeinstans.

•

Oppsigelse av plass skal være skriftlig og leveres i Vigilo.

•

Oppsigelsesfrist er en måned, gjeldende fra den 1. i hver måned.

•

Oppsigelsesfristen kan bare fravikes dersom et annet barn kan overta plassen
umiddelbart.

•

Barn som skal begynne på skole har plass ut barnehageåret.

§5 FORELDREBETALING
•

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene jf. barnehagelovens § 15 om
foreldrebetaling og søskenmoderasjon.

•
•

I Visedal barnehage betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.
Ved betalingsmislighold mistes plassen. Ved for sen betaling ilegges purregebyr.
Forsinkelsesrenter påløper jfr lov om forsinket betaling av 17.12.76 samt

Gjerstad kommune – vedtekter for Visedal barnehage - Vedtatt i kommunestyret 29.10.20

inkassoloven av 13.05.88. Ved rettslig inndrivelse kommer lov om rettsgebyr av
17.12.82 til anvendelse.
•
•

Det gis anledning til kjøp av enkeltdager i barnehagen når dette er praktisk mulig.
Det er vedtatt to nasjonale ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen. Den ene
ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin
for en barnehageplass.
Den andre ordningen dreier seg om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer som bor i
husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrense fastsettes årlig.

§ 6 BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG
•

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ.

•

Det velges ett samarbeidsutvalg for Visedal barnehage.

•

Samarbeidsutvalget har 5 medlemmer. Det velges 2 fra foreldrerådet, 2 av de ansatte
og 1 fra kommunestyret.

•

Medlemmene fra foreldrerådet og ansattes representant velges for to år,
kommunens representant for fire år.

•

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

•
•

Barnehagens enhetsleder er utvalgets sekretær.
I tillegg til samarbeidsutvalg, lager begge barnehagene egne foreldrearbeidsgrupper.
Gruppene skal bidra i praktiske aktiviteter som foreldre og barnehage samarbeider
om.
Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget, vil også ha en lederrolle i
barnehagenes foreldrearbeidsgrupper.

•

§ 7 BARNEHAGENS FORELDRERÅD
•

Barnehagen skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte i barnehagen

•

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig
flertallsvedtak gjelder.

§ 8 AREALUTNYTTING
•

Barnehagens norm for arealutnytting inne og ute følger departementets veiledende
norm. Pt. 4 m2 netto for barn over 3 år og 5.3m2 for barn under 3 år.

•

Utearealene skal være om lag 6 ganger leke- og oppholdsarealene inne.

§ 9 ÅRSPLAN
•

Det utarbeides årsplan for barnehagen for ett år av gangen. I tillegg har barnehagen
en fireårig pedagogisk plan som legger grunnlaget for pedagogisk satsing i et lengre
perspektiv.
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•

Årsplanen og pedagogisk plan forelegges foreldrerådet, og vedtas av
samarbeidsutvalget.

•

Årsplanen og pedagogisk plan skal bygge på “Rammeplan for barnehager”.

§ 10 ØKONOMI


Enhetsleder utarbeider forslag til budsjett som forelegges samarbeidsutvalget til
uttalelse.

§ 11 ANNET


På områder som ikke er nevnt, følges gjeldende LOV OM BARNEHAGER og forskrifter.
Ved endringer i lov og forskrift endres vedtektene i tråd med dette uten ny politisk
behandling for hvert tilfelle.

Vedtektene gjelder fra 01.11.20

Gjerstad kommune – vedtekter for Visedal barnehage - Vedtatt i kommunestyret 29.10.20

