VEDTEKTER FOR STIFTELSEN LYNGSTUA BARNEHAGE (Drift ).
Barnehagen drives i samsvar med "Lov om barnehager", "Rammeplan for barnehagen" og de
av Kunnskapsdepartementet til enhver tid gjeldene lover og forskrifter.

EIER
Stiftelsen Lyngstua barnehage er eier av barnehagen. Stiftelsen består av medlemmene i
Fagforbundet avd. Øvre Eiker og de ansatte i Funksjonærforeningen Sparebanken Øst.
Stiftelsen Lyngstua barnehage har ansvaret for forvaltningen av barnehagen.
Stiftelsen Lyngstua barnehage foretar ansettelse av personalet.

FORMÅL
Barnehageloven § 1.Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 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 og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.
SAMARBEIDSUTVALG
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
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Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av:
2 representanter fra foreldrene,
2 representanter fra de ansatte og
2 representanter fra Stiftelsen Lyngstua barnehage.
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for
barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag
til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.
Samarbeidsutvalget fatter sine beslutninger med simpelt flertall. (se lov s 16.)
Daglig leder i barnehagen har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget hvis
vedkommende ikke er valgt medlem.
De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager paragraf 21.

FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet
velger 2 representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg.
Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak
gjelder. (Rettigheter se loven s 15)

FORELDREMØTER
Det avholdes foreldreråd/foreldremøte minst en gang per år, hvor foreldrerepresentantene til
samarbeidsutvalget i barnehagen velges.

OPPTAK AV BARN
Styret i Stiftelsen Lyngstua barnehage er ansvarlig for kunngjøringen om opptak av barn i
barnehagen.
Styret i Stiftelsen Lyngstua barnehage tar opp barn på bakgrunn av innstilling av barnehagens
daglige leder.
Barnet har plassen frem til 1.8. det året de begynner på skolen.

OPPTAKSKRITERIER
Tildeling av plass ved Lyngstua barnehage gjøres av styret i Stiftelsen Lyngstua barnehage på
grunnlag av følgende kriterier:
1. Barn som oppfyller vilkårene etter barnehagelovens § 13.
2. Barn av medlemmer i Fagforbundet avd. Øvre Eiker og barn av ansatte i
Funksjonærforeningen Sparebanken Øst sine avdelinger skal ha fortrinnsrett ved
opptak.
Lik fordeling på antall plasser. 50 % Fagforbundet avd. Øvre Eiker. 50 % ansatte i
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Funksjonærforeningen Sparebanken Øst. Dersom en av partene ikke har behov for
alle plassene, kan disse benyttes av den andre part.
3. Det gis prioritet til søsken.
4. Det gis prioritet til ansattes barn.
5. Barn som ikke har særskilt grunnlag for prioritering. Barnehagen prioriterer en mest
mulig riktig alders- og kjønnssammensetning. Det tilstrebes så langt som mulig like
mange barn av hvert kjønn på hvert alderstrinn. I tillegg tilstrebes det at man har riktig
antall barn over og under 3 år, i forhold til den pedagogiske bemanningen. Ved ellers
like vilkår vil det bli foretatt loddtrekning for å avgjøre hvilke av barna som får plass.
OPPTAKSKRETS
Barnehagen er åpen for alle.

ÅPNINGSTIDER / FERIE
Barnehagen har åpent fra 07.00 til 17.00. Ved for sen henting påløper det et gebyr på kr 100,pr. påbegynt kvarter per barn.
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før
skjærtordag.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene er det ikke ordinær
barnehagedrift. Lyngstua tilstreber seg på å gi et dagplasstilbud til en liten gruppe barn de
planleggingsdagene det lar seg gjennomføre.
Barnehagen vil ha beskjed om barnas ferie.

MÅLTIDER
Barna tilbys to måltider pr. dag. Barna får melk, frukt og grønnsaker hver dag. Barnehagen
lager til to måltider pr. dag, hvor betalingen blir justert etter behov.

BARNAS HELSE
Når et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse.
Er det smittsomme sykdommer i hjemmet, plikter foresatte straks å melde fra til daglig leder.
Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen.

BETALING
Styret i Stiftelsen Lyngstua barnehage fastsetter betalingssatsen. Betalingen skjer
forskuddsvis med forfall den 1. i hver måned og påløper fra plassen er disponibel til utløpet
av oppsigelsestiden. Det innbetales for 12 måneder pr. år. Ved for sen betaling påløper et
purregebyr på kr 50,3

Dersom det ikke er betalt for opphold innen en måned etter forfall og betalingsutsettelse ikke
er innvilget, gir styret de foresatte skriftlig beskjed om at barnet mister plassen dersom
betaling ikke finner sted innen 14 dager.
Det innbetales et depositum pr. barn på kr 2500,-. Depositumet tilbakebetales uten renter når
all foreldrebetaling er innfridd. Depositumet vil kunne bli motregnet i barnehagens til enhver
tid utestående krav.
Foreldre som får barn inn i barnehagen plikter å yte en rimelig dugnadsinnsats pr. år pr. barn.
Foreldre som er forhindret fra å møte på dugnad skal betale en kompensasjon på kr 300,-

OPPSIGELSE AV PLASS
Plassen er bindende, men de foresatte kan si opp plassen med minst 2 måneders varsel.
Plassfratredelse kan ikke skje i perioden 1. mai t.o.m. 31. juli. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i
påfølgende måned. Oppsigelsen skal være skriftlig og stilet til Styret i Stiftelsen Lyngstua
barnehage.
BARNEHAGENS LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er på 594 kvadratmeter. Norm for
arealutnytting per barn over tre år er 4 kvadratmeter og per barn under tre år 4,5 kvadratmeter.
FORSIKRINGSANSVAR
Stiftelsen forplikter seg å tegne forsikring for ulykker og skader som skjer i barnehagen i
åpningstiden.
INTERNKONTROLLSYSTEM
I henhold til forskrift om internkontroll pr. 01.01.97, hjemlet i lov om arbeidsmiljø,
brannvern, produktkontroll med flere, har barnehagen utarbeidet rutiner som angår Helse,
Miljø og sikkerhet. Dokumentasjon på barnehagens internkontrollsystem er tilgjengelig i
barnehagen.

VEDTEKTSENDRING
Vedtektene fastsettes og endres av styret i Stiftelsen Lyngstua barnehage.
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