VEDTEKTER

N.K.S.
Gartnerveien
Barnehage AS

1. EIERFORHOLD
N.K.S. Gartnerveien barnehage AS er en privat barnehage for barn med nedsatt
funksjonsevne. Den eies og drives av Østre Bærum Sanitetsforening (ØBS) med tilskudd fra
Bærum kommune.
2. FORMÅL
Østre Bærum sanitetsforenings formål er på best mulig måte å etablere og drive N.K.S.
Gartnerveien barnehage og habilitering i Bærum kommune.
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. (Lov om barnehager, § 1)
Barnehagen drives i samsvar med:
a) Lov om barnehager og de av kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte’
Forskrifter og retningslinjer
b) Rammeplan for barnehager
c) Vedtak i Gartnerveien barnehage og habilitering
d) Årsplan for barnehagen
e) Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner
f) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
g) Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
Egne sjekklister og dokumentasjon for internkontroll finnes i barnehagens HMS system.
3. BARNEHAGENS ORGANER:
3.1 Eierstyre i ØBS
Eierstyret i ØBS delegerer ansvar for driften til styret for N.K.S. Gartnerveien barnehage AS
etter avtale som inngås av partene.
3.2 Styre
Selskapets styre skal bestå av 3-5 medlemmer, herunder en ansattevalgt. Styrets medlemmer
velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen og kan ikke sitte mer enn maks 3 perioder.
Eventuell vara kalles ikke inn til møter unntatt ved behov. Styrer har møte-, tale- og
forslagsrett. Styrer er styrets sekretær. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
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Styret har ansvar for driften:
• Økonomi innenfor fastsatt budsjett og sørge for betryggende regnskapsførsel i
overensstemmelse med kommunens fastsatte vilkår.
• Arbeidsgiveransvar, ansettelse av styrer, behandling av personalsaker.
• Fastsettelse av instruks for personalet.
• Fastsette vedtekter.
• Initiere arbeid med langsiktige planer for driften
3.3 Samarbeidsutvalg (SU)
For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg.
SU (jfr. lov om barnehager § 4 med forskrifter) I N.K.S. Gartnerveien barnehage AS er SU
satt sammen av 3 medlemmer. 1 representant fra eier, 1 representant fra foreldre, 1
representant fra de ansatte. Foreldrenes og de ansattes representanter velges for ett år.
Styreren for barnehagen har møte- tale- og forslagsrett i SU.
1. SU skal være et rådgivende og kontaktskapende organ.
2. SU skal se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven og
barnehagens vedtekter
3. SU skal bli forelagt og behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten, og kan
uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og
forholdet til foreldrene blant annet budsjett, driftsendringer, vedtekter m.m.
4. SU kan påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som
tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammer som settes av
gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.
3.4 Foreldreråd
For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd. (jf
barnehagelovens § 4 og forskriftene pkt 1). Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til
barn i barnehagen. Det velges en representant og en vararepresentant fra foreldrene til
barnehagens samarbeidsutvalg.
1.
2.
3.
4.
5.

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser,
Foreldrerådet skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.
Foreldrerådet skal forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.
Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike avgjørelser blir tatt.
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

3.5 Foreldremøter
Det skal avholdes minst et foreldremøte i året. Styrer har ansvar for innkalling og
gjennomføring.
4.

OPPTAK -OPPSIGELSE

4.1 Overordnet målsetning:
Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas og
barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig.I hovedregel skal opptak gjøres av
barn som er bosatt i Bærum kommune på søknadstidspunktet. Dersom barnehagen ikke får
fylt opp plassene med barn bosatt i kommunen kan barnehagen ta opp barn fra
omkringliggende kommuner.
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4.2 Prioritering:
Barnehagelovens § 13 prioritet ved opptak, gjelder i alle barnehager.
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal
foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-3 annet og
fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
N.K.S. Gartnerveien barnehage AS er innpasset i Bærum kommunes tilbud til barn med
nedsatt funksjonsevne. Opptak av barn til N.K.S. Gartnerveien barnehage AS foretas av et
inntaksteam bestående av en representant fra barnehagen (styrer), en representant fra PPT og
en representant fra barnehagekontoret. Barn i alderen 0-5 år som ikke vil kunne nyttiggjøre
seg et tilrettelagt opphold i kommunens andre barnehager, har første prioritet ved opptak.
Barnehagekontoret v/opptak har den avgjørende myndighet.
Behovet for plassene i N.K.S. Gartnerveien barnehage AS endrer seg fra år til år. Det blir
derfor foretatt en årlig vurdering av fortsatt plass i barnehagen. Vurderingen foretas av
barnehagen, PPT og barnehagekontoret i samarbeid med foreldrene. Det må søkes om fortsatt
plass hvert år.
Etter at det er bestemt hvilke barn som får plass, settes det opp en kontrakt/ avtale om
barnehageplass. Ved aksept av plass, må barnas foresatte akseptere N.K.S. Gartnerveien
barnehage AS sine vedtekter.
Søknad om barnehageplass finnes på www.baerum.kommune.no/barnehager. Det benyttes
samme skjema som til andre barnehager. Kommunen fastsetter søknadsfrist for høstens
hovedopptak, p.t 1.mars.
Klagerett og klagebehandling
Klage over avslag på søknad om barnehageplass skal fremsettes skriftlig og rettes til Bærum
kommunes ved Barnehagekontoret i Bærum kommune. Klagefristen er 3 uker fra
underretning.
4.3 OPPSIGELSE
En plass skal sies opp skriftlig med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1.
i påfølgende måned.
5. BETALING
Foreldrebetaling for en plass i N.K.S. Gartnerveien barnehage AS skal ikke settes høyere enn
maksimalgrense. Maksimalpris blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det betales for
11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.
Betaling påløper også for ubenyttet plass, dersom denne ikke er sagt opp med to måneders
varsel. Ved én måneds sammenhengende sykefravær eller lenger, kan det søkes om reduksjon
av foreldrebetalingen. Det kreves dokumentasjon fra behandlende instans.
Manglende betaling fører til oppsigelse av plassen med en måneds oppsigelse. Eventuell
tidligere restanse for foreldrebetaling må være betalt før barnehagestart.
6. ÅPNINGSTID
Barnehagen holder åpent 5 dager i uken fra kl. 07.45 – 16.30. Barna kan være i barnehagen
fra 08.00 – 16.15.
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Barnehagen holder stengt 4 uker i juli, samt julaften, romjulen og nyttårsaften. Personalets
ferier følger ferieloven og tariffavtale.
Barnehagen holder 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. Nærmere beskjed gis
i god tid.
7. FERIER
Det forutsettes at barna har minimum fire ukers ferie i løpet av året. Fire av disse er
sammenhengende i juli.
8. AREALUTNYTTING
Netto leke- og oppholdsareal er 111 kvm.
Netto leke- og oppholdsareal i barnehagen følger Lov om barnehagers veiledende norm på 5,5
kvm.pr..barn. Da N.K.S. Gartnerveien barnehage AS har en spesiell driftsform vil netto lekeog oppholdsareal alltid være større enn minimumskravene.
9. INTERNKONTROLL
Barnehagen har internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen.
Barnehagen benytter Barn-Nett Styrerassistenten som administrasjonsverktøy for arbeid med
HMS.
10. DUGNAD/ BISTAND TIL FELLESSKAPET I BARNEHAGEN
Det forventes at foreldre med barn i barnehagen deltar på dugnader og lignende
arrangementer.
11. HELSEMESSIGE FORHOLD
Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen så
snart som mulig. Syke eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme dersom det foreligger
smittefare. Styrer avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen.
12. POLITIATTEST
Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest ved tiltredelse.
13. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
De ansatte i barnehagen har taushetsplikt ihht Barnehageloven § 20 og opplysningsplikt ihht
til Barnehagelovens § 21 og 22.
§ 20 Taushetsplikten
For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til
13f tilsvarende.
§ 21 Opplysningsplikten til sosialtjenesten
Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være
oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget
tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare
gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av
taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.
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§ 22 Opplysningsplikt til barnevernstjenesten
Barnehagen skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra
barnevernstjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til
barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller det
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Lov om barneverntjenester § 4-10, § 411, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. samme lov § 424. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om
barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal
normalt gis av styrer.
14. FORSIKRING
Barna er forsikret av Bærum kommune gjennom kollektiv ulykkesforsikring, som gjelder i
barnehagens oppholdstid og på direkte vei mellom hjemmet og barnehagen. De ansatte er
forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i hht lov om yrkesskadeforsikring.
15. ØKONOMI
Det skal brukes autorisert regnskapsfører til å føre regnskap. Regnskapet skal revideres av
statsautorisert revisor. Eventuelt driftsoverskudd skal ikke utdeles til eierne av barnehagen.
Barnehagens økonomi baserer seg på støtte fra kommunen og foreldrebetaling.

16. ENDRINGER AV BARNEHAGENS VEDTEKTER
Disse vedtektene er vedtatt av styret i N.K.S. Gartnerveien barnehage AS 29.06.2020.
Styret har myndighet til å endre barnehagens vedtekter etter at endringsforslag er forelagt
samarbeidsutvalget til uttalelse.

Klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp klipp

Jeg/ vi er kjent med og aksepterer N.K.S. Gartnerveien barnehage AS sine vedtekter.
Vedtekter er bindende fra tilbudet om plass aksepteres. Skal plassen sies opp er det kun
skriftlig oppsigelse som er gjeldende.

Barnets navn:
Dato :

Foresattes underskrift:

Slippen skal returneres til N.K.S. Gartnerveien barnehagen AS
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