VEDTEKTER
ASKER GÅRD BARNEHAGE
ASKERVEIEN 17 1384 ASKER TLF 93098044

§ 1 EIERFORHOLD
Asker Gård barnehage eies og drives av Ole Reidar Hoem,
Barnehagen er godkjent i henhold til Lov om barnehager, for barn fra 1 – 5 år med
en oppholdstid til maksimum 9 timer pr dag. Eier har inngått en samarbeidsavtale med Asker
kommune. I følge avtalen skal barnehagens årsplan sendes Asker kommune til orientering
når den er godkjent av SU.
Årsplan, Virksomhetsplan og vedtekter legges ut på barnehagens hjemmeside.
Barnehagen skal legge frem godkjent regnskap og budsjett for Asker kommune innen
1.oktober hvert år.
Eiers ansvar
- godkjenne regnskap og budsjett
- foreta ansettelser/oppsigelser
- fastsette foreldrebetaling i henhold forskrift om foreldrebetaling i barnehager
- ivareta arbeidsgivers ansvar
- utarbeide personalinstrukser
- kontrollere at barnehagen drives i følge lover og forskrifter
- sørge for at internkontrollsystemet er etablert
- Se til at barnehagens personale følger dette
- fastsette og eventuelt å endre vedtekter
Eiers ansvar og oppgaver skal ivaretas av eier eller eiers representant. Styreren er ansvarlig
for daglig drift i nær kontakt med eier og samarbeidsutvalget(SU). Styrer er barnehagens
daglige administrative og pedagogiske leder. Styrer har i samarbeid med eier ansvar for
utøving av intern-kontroll etter gjeldende lover og forskrifter. Styrer rapporterer til eier. Styrer
har hoved ansvar for opptak i samarbeid med eier. Styrer har ansvar for å utarbeide årsplan
og virksomhetsplan som bygger på gjeldene lover og forskrifter.
Asker Gård barnehage ligger på festetomt av gnr. 2, bnr. 7 eiet av Asker kommune. Arealet
skal benyttes til barnehage.
§ 2 FORMÅL
Eiers formål er å drive barnehage i Asker. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk)
formål. Barnehagen skal prioritere barna og barnas behov. Barnehagens formål er å gi
barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem, der vi i
samarbeid og forståelse med hjemmet skal 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. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende
lover og forskrifter for barnehage virksomhet

§ 3 FORELDRERÅD
For å sikre godt samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg (SU) Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte som har barn i
barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det
kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den
fastsatte maksimalgrensen. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker
som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet velger 2 representanter
som representerer foreldrene i SU og 2 vara representanter.

§ 4 SAMARBEIDSUTVALG
Samarbeidsutvalget(SU) består av 4 foreldre/foresatte representanter(2 representanter og to
vararepresentanter) og 2 ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.
Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver
av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. SU skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas
hjem. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og
virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens
årsplan for barnehagen pedagogiske virksomhet. SU skal særlig være med å drøfte
barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og
lokalsamfunnet. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i SU.
SU konstituerer seg selv. SU er underlagt taushetsplikt.
Foreldrerepresentanter velges på foreldremøte på høsten. Representanter fra foreldrene og
de ansatte velges for 1 år om gangen. SU holder møter når det anses nødvendig av SUs
leder, eller av et medlem av SU eller av styrer. Leder foretar innkallingen til SU-møtet. Møtet
holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen. Over SU-møtene skrives det
et referat som underskrives av SUs leder. Referatet skal være tilgjengelig for medlemmene.
Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for.
§ 5 OPPTAKSKRITERIER
Asker Gård barnehage er godkjent for 19 barn fra 1 - 5 år.
Barnehagen følger Asker kommunes opptaksrutiner, men etter innstilling fra styrer.
Hovedopptak er 1. mars hvert år, ellers har vi supplerende opptak gjennom året hvis det blir
ledig kapasitet.
Innstillingen skjer etter følgende retningslinjer:
-

barn med nedsatt funksjonsevne har fortrinnsrett i h t paragraf 13
barn med vedtak etter barnevernsloven
søsken har fortrinnsrett så sant det er plass i barnegruppa
barnegruppas sammensetning
kjønnsfordeling i gruppen
de eldste barna først

§ 6 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST
Søknad om opptak gjøres på fastsatt skjema og sendes Asker kommune,
Barnehagesektoren, innen søknadsfristen 1. mars.
Gjensidig oppsigelse er 3 mnd. gjeldende fra den 1. hver mnd. Ved misligholdelse i forhold til
vedtektenes bestemmelser vurderer og avgjør eier og styrer om barnet skal miste sin plass.

§ 7 ÅPNINGSTID
Asker Gård barnehage har følgende åpningstider: Mandag-fredag fra kl. 07.30 – kl. 16.30
Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. Brudd på dette blir ansett
som vesentlig mislighold av medlemmets plikter og vil bli fakturert i henhold til
avtale/kontrakten om disponering av barnehageplass hvis det blir et tilbakevendende
problem. Barnehagen har stengt: julaften, romjulen, nyttårsaften. Hverdagene mellom
Palmesøndag og Skjærtorsdag, samt 4 uker sommerferie. Barnehagen har 5
planleggingsdager hvorav 3 faste som er første virkedag etter sommerferie, jul og påske.
Asker Gård Barnehage definerer et barnehageår som 11 mnd. drift.
§ 8 FORELDREBETALING
Eier fastsetter foreldrebetalingen, som følger makspris betalingen som blir satt i
årsbudsjettet, som kan endres i løpet av barnehageåret med
1 mnd. varsel. I tillegg kommer kostpenger. Innbetaling skal skje forskuddsvis innen den 1. i
hver mnd. Asker kommune dekker 3o % søskenmoderasjon for barn nr. 2, og 50 % for barn
nr. 3. for familier bosatt i kommunen.
§ 9 AREALUTNYTTELSE
Leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år er 4 m2.
Leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år er 5,3 m2
§ 10 PLANLEGGINGSDAGER
Iflg. Lov om barnehager plikter vi å avsette dager til felles planleggingsarbeid for de ansatte.
Asker Gård barnehage følger nærskolens planleggingsdager så langt som mulig.
Barnehagen vil være stengt for barna på planleggingsdagene.
§ 11 DUGNAD
Foreldre/foresatte kan bli pålagt dugnadsarbeid. Foreldrenes innsats skal være 5 t/høst og 5
t/vår per barn de har i barnehagen. De som ikke møter til dugnadsarbeid blir pålagt et gebyr
på kr. 500 per barn.- for hver separate dugnad.
§ 12 FORSIKRING
Alle barn er forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring i det tidsrom de er i barnehagen,
samt reise til og fra barnehagen. De ansatte er forsikret gjennom en obligatorisk
yrkesskadeforsikring samt ulykkesforsikret til og fra barnehagen.
Barnehagen er som eier og driver også ansvarsforsikret.
§ 13 INTERNKONTROLL
Fra og med 1. januar 1995 ble det innført pliktig internkontroll i alle bedrifter. Barnehagen er
også pliktig til å følge de retningslinjer som er satt. Internkontrollen skal utarbeides og
brukes. Det er de sikkerhetsmessige hensyn som først og fremst skal ivaretas.
§ 14 Taushetsplikt
Taushetsplikt for virksomhet som omfattes av disse vedtektene, gjelder etter § 20 i Lov om
barnehager reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13 til 13 f tilsvarende, og Lov om
barnehager, § 21 og § 22.
§ 15 GYLDIGHET
Disse vedtektene gjøres gjeldende fra d.d.
Asker, 04.09.2018

--------------------------Ole Reidar Hoem

