
VEDTEKTER FOR KNØTTENE BARNEHAGE

§ 1: EIER

Barnehagen drives av Lofoten Industri as. Lokalene leies av Svolvær IL´s fotballgruppe.

§ 2: RAMMER FOR DRIFTEN

Knøttene barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan, forskrifter og retningslinjer som fastsettes av BFD, og 

årsplan for barnehagen. Barnehagen følger også avtalen mellom Vågan kommune og de private barnehagene.

§ 3: AREALNORM

Normen for utnyttelse av arealet er 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.

§ 4: BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 representanter fra hver av disse gruppene: Lofoten Industri as, foreldrene og personalet. I tillegg en 

kommunalt oppnevnt representant. Styrer er sekretær.

§ 5: FORMÅL

Barnehagens formål er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen 

skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med de kristne grunnverdier.

§ 6: OPPTAKSMYNDIGHET

Styrer ved barnehagen innstiller til opptak og opptaket gjøres av opptaksnemnda. Hovedutvalg for kultur og oppvekst er ankeinstans.

§ 7: OPPTAKSKRITERIER

Ved opptak av barn skal det prioriteres etter følgende:

  1 Funksjonshemmede barn har, i den utstrekning det er praktisk gjennomførbart, 

   og barnet vil ha utbytte av oppholdet, fortrinnsrett ved opptak.

      2 Barn som står i fare for å utvikle funksjonshemming.

      3 Barn prioritert av barneverntjenesten/helsesøstertjenesten.

  1 Barnegruppas sammensetning med hensyn til alder, kjønn og antall barn med ekstra støtte.

      2 Vurdering av barnets totale situasjon – isolert bosetting, nettverk, enslige forsørgere, pendling, langvarig sykdom i familien.

      3 Så langt det er mulig bør barna gå i barnehage i deres fremtidige skolekrets.

      4 Søsken til barn i barnehage.

      5 5-åringer.

§ 8: OPPTAKSPERIODE

Barn som er tildelt plass beholder denne inntil oppsigelse foreligger, eller barnet går over i skolen.

§ 9: OPPSIGELSE AV PLASS

De foresatte kan si opp plassen med minst 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. hver mnd. Oppsigelsen skal være skriftlig og stilet til service-

torget. Det må betales for oppholdet i oppsigelsestiden dersom ikke en annen får plassen.

§ 10: BETALING

Eier fastsetter betalingssatsene. Betaling skjer forskuddsvis den 1. hver mnd.

Det gis søskenmoderasjon. Kommunestyret fastsetter hvor mange prosent søskenmoderasjonen skal utgjøre.

Det betales for 11 mnd i året.

§11: SKYLDIG BETALING

Dersom det ikke er betalt for oppholdet innen 1 mnd etter forfall og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gir eier de foresatte skriftlig melding 

om at barnet mister plassen dersom betaling ikke skjer innen 14 dager.

De som er skyldig betaling kan ikke få sine barn inn i barnehagen ved nytt opptak.

§ 12: ÅPNINGSTIDER/FERIE

Barnehagen holder åpent mellom 07.15 og 16.15.

Barnehagen avvikler 5 planleggingsdager fordelt over året. I tillegg til planleggingsdagene må barna ha minimum 4 uker ferie i løpet av 

barnehageåret, hvorav minst 3 uker sammenhengende.

Barnehagen har i utgangspunktet åpent hele året, men samarbeidsutvalget kan vedta stenging dersom særlige forhold tilsier det.

§ 13: HELSEKONTROLL

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll.

Det nærmeste tilsyn med helsetiltak i barnehagen føres av den kommunale helsemyndighet.

Dersom et barn som er tatt opp i barnehagen viser seg å være funksjonshemmet, skal barnehagens styrer etter tillatelse fra foreldrene 

snarest melde fra til PPD om dette.

Barnehagen har meldeplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt.

§ 14: FORELDREMØTER

Foreldremøter avholdes ca 2 ganger i året. Personalet skal være til stede på disse møtene. Styrer / pedagogisk leder i barnehagen skal 

minst 1 gang pr. år innkalle de enkelte foreldre til foreldresamtaler.

§ 15: OPPLÆRING AV YRKESHEMMEDE

Lofoten Industri as har inntil 5 assistenter i barnehagen for omskolering / attføring. Styrer og pedagogiske ledere er ansvarlig for opplæring 

og veiledning.

§ 16: ØVINGSOPPLÆRING

Barnehagen stilles til disposisjon for øvingsopplæring i den grad det etter styrers vurdering er faglig forsvarlig.

§ 17: INTERNKONTROLL

Styrer skal i samarbeid med eier sørge for at internkontrollen skjer etter gjeldende lover og forskrifter.
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