VEDTEKTER FOR
1.

2.

Eier.
SPIREN barnehage, Øvre Kråkenes 84/86, er organisert som et aksjeselskap. Formålet med
selskapet er å drive privat barnehage i Bergen og omegn. Eier er opptaksmyndighet.
Formål.
SPIREN barnehage skal arbeide i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter for
barnehagevirksomhet, og den skal drives på evangelisk kristen grunn ved at barna blir opplært i den
kristne tro.

3.

Arealutnyttelse.
SPIREN barnehage sin norm for arealutnyttelse er 4 kvm leke og oppholdsareal pr barn over tre
år og 5,3 kvm for barn under tre år, og 3,5 kvm for barn over tre år i friluftsgruppe.

4.

Åpningstid og opptakskrets.
SPIREN barnehage er åpen for alle. Barnas alderssammenheng er fra 0 - 6 år. Åpningstiden er
fra 7.15 -16.30 fem dager i uken.
Nb. Barnehagen har stengt julaften, nyttårsaften, romjulen, og påskeuken. Det holdes stengt uke 28.29 og 30 i
juli. Juli måned er betalingsfri. Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året, da er barnehagen er stengt.

5.

6.

7.

Opptakskriterier.
SPIREN barnehage har følgene opptakskriterier:
a.
Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13.
b.
Barnehageplass som ledd i forebyggende tiltak etter Lov om barneverntjenesten § 4 -4
annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester.
c.
Barn med foresatte som pga alvorlig sykdom/funksjonshemning mottar
rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad, uføretrygd, hjelpestønad eller grunnstønad.
d.
Barn av enslige forsørgere som mottar overgangsstønad og som er under utdanning/
arbeid.
e.
Barn fra familier som mottar introduksjonsstønad etter Lov om introduksjonsordning for
nyankomne invandrere.
f.
Søsken av barn som har plass i barnehagen eller søker som har søsken i ulike
aldersgrupperinger med ulike nummereringer på ventelisten og ansattes barn.
Internkontroll
Internkontroll, systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid vil bli gjennomført i samsvar med
Internkontrollforskriften.
Samarbeidsutvalg (SU)
Samarbeid med barnas hjem blir ivaretatt ved at barnehagen har foreldreråd og
samarbeidsutvalg (SU). Foreldreråd velger 1 representanter hvert år, foruten er det 1 representanter
fra ansatte og 1 fra eierstyre som utgjør SU.

8.

Foreldrebetaling og søskenmoderasjon.
Følger stortingets vedtak om makspris for heldagsplass. Søskenmoderasjon blir gitt med 30 % for
barn nummer to, og 50 % for barn nummer tre eller fire.

9.

Oppsigelse av plass.
Barnehageplassen skal sies opp skriftlig. Oppsigelsesfristen er en måned fra den første i hver
måned.

Helseerklæring.
10. Før barnet begynner skal det legges fram erklæring om barnets helse i følge Barnehageloven § 23.
Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkeler på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av
barnets foresatte.

