
 

Vedtekter for Hompetitten barnehage.  
Vedtektene gjelder fra 13.03-2018  
 

§1. EIERFORHOLD  
Hompetitten barnehage er en privat ordinær barnehage som eies og drives av Brit Thomassen, Siv 

Hanne Gundersen og Bodil Heisel Janner.  

Styrer har det daglige ansvaret for at barnehagen drives etter gjeldende lover og forskrifter.  

 

§2. FORMÅL  
Barnehagen drives etter lov om barnehage.  

«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.»  

(Barnehageloven §1. Formål)  

 

§3 OPPTAK  
Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Løpende opptak i løpet av året administreres 

av styrer.  

Barnehagen er med i Vennesla Kommunes samordnet opptak, slik at det kun leveres ett 

søknadsskjema for private og kommunale barnehageplasser.  

Det må sendes en søknad for hvert barn det søkes plass for. Barnehageplass søkes på web- søknad 

på internett.  

Søknadsskjema finnes på Vennesla kommunes hjemmeside www.vennesla.kommune.no  

Ønsker man å søke om interne endringer i egen barnehage for neste barnehageår er søknadsfristen 

1.mars som hovedopptak.  

3.1 Opptakskrets  
Hompetitten barnehages opptakskrets gjelder hele Vennesla kommune.  

3.2 Opptakskriterier i prioritert rekkefølge.  
1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Barn som trenger plass som et tiltak i forbyggende barnevern 

(lov om barnehager §13)  

2. Barn med interne endringer av tilbud/oppholdstid.  

3. Søsken av barn som går i Hompetitten barnehage.  

4. Aldersgruppe 1-2 år.  



5. Barn i nærmiljøet  

6. Skolestartere  

7. Etter kommunens 2. opptak, tilbyr vi opphold til barn født etter 30. november dersom det ikke 

er flere barn med krav på plass i vår barnehage (0-2 år)  

Barn født etter 30.november blir prioritert etter alder/ fødselsdato.  

8. Er det ledig plass, og ingen søkere innen kommunen, kan barn bosatt i en annen kommune få 

plass i barnehagen.  

3.3 Opptaksperiode  
Barnehageåret gjelder fra 15. august og varer til og med 14.august neste år.  

Barnehageplassen tildeles skriftlig og gjelder frem til barnet begynner på skolen.  

3.4 Oppsigelse  
Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig til styrer med en måneds varsel, og gjelder fra den 

1. i måneden. Det betales for hele oppsigelsestiden selv om barnet blir tatt ut av barnehagen og et 

annet barn begynner. Hvis plassen sies opp etter 1. april, må det betales ut barnehageåret.  

Skulle det oppstå endrede forhold etter at det er sagt ja til barnehageplass etter hovedopptaket, må 

plassen sies opp senest 1. juni. Er ikke dette gjort, må det betales for hele august.  

 

§4 BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING  

4.1 Barns rett til medvirkning  
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og skal 

jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.  

Denne må ta utgangspunkt i barnas egen uttrykksmåte. Personalet må lytte og prøve å tolke barns 

uttrykk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og verbale språk. Å ta 

barnas medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og 

foreldre.  

4.2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg  
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg.  

Foreldrerådet består av foresatte til alle barna. Foreldrerådet velger to foresatte som skal 

representer til samarbeidsutvalget.  

Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 foresatte og 2 ansatte i barnehagen (like mange fra hver 

gruppe), eier, samt en politisk representant som følger  

kommunestyreperioden.  

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Styrer/ enhetsleder møter fast med tale og forslagsrett, 

men ikke stemmerett.  

Samarbeidsutvalget er ansvarlig for at barnehagen har et reglement som gir nærmere opplysninger 

om praktisk håndtering av barnehagedagen.  

Reglementet skal godkjennes av samarbeidsutvalget hvert år, og skal gjøres kjent for ansatte og 

foresatte.  



Med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehage skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for 

barnehagen som pedagogisk virksomhet.  

Det er barnehagens styrer som er ansvarlig for at samarbeidsutvalget og foreldrerådet 

sammenkalles første gang om høsten og kontinuerer seg.  

Barnehagen og samarbeidsutvalget arrangerer 1-2 foreldredugnader i året, etter behov.  

 

§5 ÅPNINGSTIDER, OPPHOLDSTID OG FERIER  

5.1 Åpningstid og oppholdstid  
Barnas oppholdstid kan være 10,25 time pr. dag innenfor barnehagens åpningstid som er: 06.30- 

16.45.  

Dersom barnet blir hentet etter 16.45, blir det lagt til et gebyr på 250 kr. på foreldrebetalingen  

5.2 Ferie  
Barnehagen holder stengt 4 uker om sommeren. Ukene: 28, 29, 30 og 31.  

Vi har åpent i romjula, samt mandag og tirsdag i påskeuka dersom det kommer noen barn.  

5.3 Planleggingsdager  
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året som vi holder stengt. Vi prøver å koordinere dette med 

skolens planleggingsdager.  

 

§6 FORELDRERBETALING  
Barnehagen følger kommunens satser for foreldrebetaling og søskenmoderasjon.  

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling ut i fra husholdningens inntektsnivå og gratis kjernetid 

for noen årsklasser. Informasjon om moderasjonsordninger ligger på kommunens hjemmesider.  

Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.  

 

§7 LEKE OG OPPHOLDSAREAL  
Vi følger departementets veiledende norm for leke- og oppholdsareal:  

Netto leke- og oppholdsareal i barnehagen inne er minimum 4 kvadratmeter pr. barn over 3 år og 

5,3 kvadratmeter pr. barn over 3år. Uteområdet skal være 6x større enn leke og oppholdsareal 

inne.  

Hompetitten barnehage har godkjent oppholdsareal inne på 78 kvadratmeter og 530 kvadratmeter 

ute.  

 

§8 FORSIKRING  
Barna er dekket av kollektiv ulykkesforsikring for opphold og reise til og fra barnehagen.  

 

§9 HELSE  

Etter lov om barnehage § 23, skal det legges frem erklæring om barnets helse når barnet begynner 

i barnehagen. Dersom barnet har møtt til de ordinære  

undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av foresatte.  

Foresatte plikter å gjøre barnehagen oppmerksom på barns helsetilstand/ alvorlige smittsomme 

sykdommer som krever spesiell oppfølging.  



§10 POLITIATTEST  
Etter lov om barnehage § 19, må alle som arbeider og oppholder seg regelmessig i barnehagen 

legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.  

 

§11 TAUSHETS- OG OPPLYSNINGSPLIKT  
Medlemmene i Levekårsutvalget, barnehagens samarbeidsutvalg samt barnehagens personale skal 

følge Lov om barnehage,  

§20: Om taushetsplikt.  

Barnehagens personale er også forpliktet gjennom §21: Opplysningsplikt til sosialtjenesten, og 

§22: Opplysningsplikt til barnevernstjenesten.  

 

§12 INTERNKONTROLLSYSTEMER  

Barnehagen skal ha system for internkontrollrutiner for de som en hver til gjeldene lover og 

forskrifter som komme til anvendelse for barnehagevirksomhet. Barnehagene har rutiner for 

dokumentasjon /sjekklister i forhold til HMS i barnehagen i forhold til forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler mv 

 



 


