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VEDTEKTER FOR GRINDHEIM FAMILIE- OG
GARDSBARNEHAGE
1.

EIERFORHOLD

Grindheim familie- og gardsbarnehage eies av Stig Andre Grindheim og Jeanette Villanger Håland.
Barnehagen er godkjent for 10 barn i alderen 0-6 år år. Godkjent leke og oppholdsareal er
61 m2 og totalarealet for barnehagen er ca. 79 m2.

2.

MÅLSETTING

Grindheim familie- og gardsbarnehage følgerbestemmelsene i Lov om barnehager § 1.
"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".
Grindheim familie- og gardsbarnehage ønsker at barnehagen skal være et sted der der er godt å være
seg, både for små og store. Vi skal arbeide med å få barna til å føle seg trygge i fellesskap med
hverandre.
Vi vil tilby et spesielt barnehagetilbud med fokus på gode naturopplevelser, nærkontakt med dyr, sunt
kosthold og fellesskap med barn og voksne.
Vi vil sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas
hjem. I tillegg gi barna en forståelse av omsorg for, og stell av dyr.
Vi vil legge opp barnas inne- og uteaktivitet etter barnas alder, interesser og mål.

3.

OPPTAK/PERMISJON

Grindheim familie- og gardsbarnehage har 1 avdeling tilrettelagt for barn i alderen 0-6 år.
Barnehagen har samordnet opptak med Radøy Kommune.
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Opptakskrets 1: Barn av ansatte
Opptakskrets 2: Søsken til barn som allerede går i barnehagen
Opptakskrets 3. Barn i Kommunen.
Kommunens opptakskriterier gjelder innenfor hver opptakskrets.
Løpende opptak gjennom hele året, om det er ledige plasser. Tilstreber jevn fordeling av kjønn, så
lenge dette er mulig.
Det er 3 måneder gjensidig oppsigelse, reknet fra første dag i måneden etter at en mottar oppsigelsen.
Oppsigelsen skal være skriftlig.
En kan om ønskelig søke om permisjon fra innvilget barnehageplass for et helt barnehageår. Dette
gjelder ikke første barnehageåret. Permisjon må søkes om med tre måneders varsel, regnet fra første
dag i måneden etter at en mottar søknaden.
Det kan innvilges permisjon for resten av året detsom det er mulig å få inn et annet barn i plassen.
Permisjon blir ikke innvilget etter 1. april i barnehageåret.

4.

ÅPNINGSTID

Grindheim familie- og gardsbarnehage har åpningstid mandag til fredag kl.07.00-16.30.
Kjernetiden er kl.09.30-15.00.
I likhet med Radøy Kommune, har vi en makstid barna kan være i barnehagen på 9 timer.
Siden det er en enavdelingsbarnehage, har vi ferielukket de tre siste ukene i juli.
Den 4. ferieuken til barna må tas ut før nyttår.
Barnehageåret starter medio august (samtidig med skoleåret).
Vi følger barnehageruten til Radøy Kommune og har fem planleggingsdager i løpet av året.
Barnehagen holdet stengt jule- og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.

5.

FORELDREBETALING

Foreldrebetaling tilsvarer prisen i de kommunale barnehagene i Radøy Kommune. Følgende satser
gjelder fra 01.01.2017: Fulltidsplass 5 dager i uken 3080,Betaling for mat (lunch og fruktmåltid) er inkludert i den faste prisen hver måned
Søskenmoderasjon for familier med mer enn et barn i barnehagen får moderasjon på 30% for barn nr. 2
og 50% for barn nr. 3.
Foreldrebetaling innbetales etterskuddsvis den 20. i hver mnd. Det betales for 11 måneder.
Manglende foreldrebetaling sendes til inkasso.
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6.

TAUSHETSPLIKT

Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/familie har
taushetsplikt, og skriver under på dette ved arbeidsforhold i barnehagen.

7.

STYRINGSVERKET

Grindheim familie- og gardsbarnehage har foreldreråd og samarbeidsutvalg slik barnehageloven
fastsetter.
Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen. Rådet skal fremme deres fellesinteresser
og bidra til at samarbeidet mellom foreldregruppen og familiebarnehagen skaper et godt
barnehagemiljø. Det vil bli holdt to faste møter i året mellom hjemmet og barnehagen.
Det vil bli holdt et møte på høsen, for å bli kjent med og gjennomgå årsplan og valg av representanter
til samarbeidsutvalget.
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av like mange representanter fra eiger, ansatt og
foreldre.
En av dei viktigaste oppgavene til samarbeidsutvalget er å påse at familiebarnehagen drives i samsvar
med lover, forskrifter, retningslinjer og vedtekter. Samarbeidsutvalget velges på første foreldremøte
på høsten og medlemmene velges for et år om gangen. Samarbeidsutvalget velger selv sin leder og
sekretær.

8.

FORELDRESAMARBEID

Som utgangspunkt har foreldrene hovedansvaret for barnets omsorg og oppdragelse. Grindheim
familie- og gardsbarnehage skal derfor drives i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Et godt
samarbeid med hjem og foreldre har mye å si for barnas trivsel og for å få et best mulig utbytte av
oppholdet i barnehagen.
Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom avdelingen der barnet går og foreldrene, der en
utveksler informasjon og drøfter spørsmål og problemer som kan oppstå.
Begge parter sitter inne med kunnskaper som kan være til hjelp i arbeidet med barnet.
Barnehageloven understreker foreldreretten, og at barnehagen skal være
supplement til hjemmet.
Vi vil arrangere samtaler med foreldre/foresatte ved oppstart, og senere ved behov.
Foreldre/foresatte vil alltid være velkommen til å se innom til oss ila dagen, eller ta en kopp kaffi med
oss når det måtte passe slik.

9.

DUGNAD

Det innkalles til dugnad en til to ganger pr. år.

10.

INTERNKONTROLL

Barnehagen er godkjent etter” Barnehageloven” og “Forskrift om miljørettet helse
vern i barnehager”. Internkontrollarbeidet er en del av den daglige virksomheten
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i barnehagen. Programvaren Styrerassistenten brukes som utgangspunkt for HMS arbeidet i
barnehagen.

11.

AREAL

Leke- og oppholdsarealet for barn over 3 år er 4 m2, for barn under 3 år 5,3 m2. Utearealet bør være 6
ganger leke- og oppholdsarealt inne.
Inne disponerer barnehagen et areal på ca 79kvm. Utearealet vil bli laget så stort vi har behov for.

Godkjent dato: 13.05.16
Sist endret: 11.09.17
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