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VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA   

Eier  

§ 1 Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage som eies av foreldrene til de barna som til 

enhver tid går i barnehagen.  

§ 2 Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk og er en godkjent pedagogisk 

virksomhet.  

Barnehagens formål, innhold og utforming:  

§ 3 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 

samt 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 re 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.  

 § 4 Norm for arealutnytting i barnehagen.  

 0 – 3 år: 5,0 m2 netto leke- og oppholdsareal pr barn  

 3 – 6 år: 3,75 m2  netto leke- og oppholdsareal pr barn  

§ 5 Foreldreråd og samarbeidsutvalg:  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage skal ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg som tillegges de oppgaver departementet til enhver tid bestemmer. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og 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.    

 Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.    

§ 6 Opptak  

Barnehageloven § 12a fastslår: «Rett til barnehageplass gjelder barn som fylt ett år innen utgangen 
av august og som det søkes oppstart for i august. Barn født i september, oktober og november har 
rett til plass innen den måneden barnet fyller ett år». 
 
a. Det er samordnet opptak for private og kommunale barnehager i Vestby kommune – og foretas i 

henhold til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.  

b. Plass kan tildeles barn som bor i Hvitsten og Vestby kommune, men har prioritet for barn bosatt i 

Hvitsten. Dersom det ikke er innenbygdsboende barn på venteliste kan plassen tilbys barn i andre 

kommuner.  



c. Hovedopptaket skjer i perioden 1. mars – 1. juli. Søknadsfristen er 1. mars. Det kan søkes hele året. 

Supplerende opptak skjer fra 1. mai og gjennom hele året.   

d. Det er ikke anledning til å søke om plass for ufødte barn.   

e. Opptakskretsen er primært barn som bor i Hvitsten og deretter Vestby kommune.   

§ 10 Barnehageplass tildeles etter følgende kriterier i rekkefølge:  

a) Barn med nedsatt funksjonsevne.  Dokumentasjon: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans som 

PPT, lege og – eller helsestasjon.  

b) Barn der er fattet vedtak på etter Lov om barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 - 4 annen og fjerde 

ledd, har prioritet ved opptak i barnehage.   Dokumentasjon: Utskrift av vedtak fra 

barneverntjenesten.  

c) Søsken av barn som allerede går i Hvitsten barnehage.  

d) Det skal ved opptak tas hensyn til barnas alder (eldre barn foran yngre), kjønn og 

gruppesammensetning.     

e) Barn bosatt i Hvitsten har prioritet. 

§ 11 Oppsigelse/endring av plass  

a. Gjensidig oppsigelse er 2 mnd. Oppsigelsen må skje skriftlig – og gjelder fra første månedsskifte 

etter mottatt oppsigelse.  Det er ikke anledning til å si opp etter 1. april i barnehageåret. Da må man 

likevel betale for plassen ut barnehageåret. Unntatt er; flytting fra kommunen eller andres spesielle 

forhold (oppsigelse av arbeidsforhold eller lignende). Barn som slutter i barnehagen grunnet 

skolestart trenger ikke si opp plassen.  

b. Søknad om endring av plasstype søkes elektronisk på Vestby kommunes hjemmeside.   

§ 12 Arealutnytting  

Lekearealet er 3,75 m2 pr. barn over 3 år og 5 m2 pr. barn under 3 år. Barnehagen har 88 m2 leke- og 

oppholdsareal.     

§ 13 Åpningstider og ferieavvikling  

Barnehagen holder åpent alle hverdager fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Unntatt: - Lørdager, jule- og 

nyttårsaften, romjulen samt mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag. 

Blir barna for sent hentet etter stengetid belastes dette med kr 500 pr påbegynt halvtime.  Dette for 

å dekke overtidsutgifter til personalet.  

Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i året som søkes lagt til skolens planleggingsdager.    

1. Barnehageår  

Barnehageåret begynner den 1. august – til den 31. juli året etter.   

2. Ferie  

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Barnehagen holder stengt de 3 

siste ukene av juli.  

 

 



§ 14 Foreldrebetaling:  

Lov om barnehager har fastsatt at det skal være en makspris på barnehageplassen. Stortinget 

regulerer prisen gjennom statsbudsjettet.   

Det skal betales for 11 måneder i året uavhengig av fravær. Betalingen skal skje forskuddsvis senest 

den 1. i hver måned.  

Barnehagen tilbyr inntektsregulerte betalingssatser og søskenmoderasjon i samsvar med kommunen.  

Ved for sen betaling og ett varsel kan plassen bli sagt opp med umiddelbar virkning, dersom det ikke 

foreligger særskilte hensyn.  Restanse innfordres via rettslig inkasso i henhold til vanlig praksis.   

§ 16 Helsemessige forhold  

a) Det skal legges fram opplysninger om barnets helse eller retningslinjer departementet til 

enhver tid bestemmer. b) Hvis et barn er sykt eller har fravær må det gis beskjed til 

barnehagen. Syke barn må holdes hjemme pga. smittefaren. I tvilstilfelle avgjør styrer om 

barnet kan være i barnehagen. c) Medisinering av barn i barnehagen skal skje i samarbeid 

med foresatte – som skal gi barnehagen skriftlig samtykke- og ved alvorlige sykdommer skal 

personalet gis opplæring. Personalet kan reservere seg.   

§ 17 Forsikring av barn  

 Alle barn i barnehage er ulykkesforsikret i henhold til de enhver tid gjeldene avtaler.   

§ 13 Dugnadsplikt   

Dugnadsplikten følger barnehageåret.   

Foreldrene plikter å utføre dugnadsarbeid, enten ved å delta på 2 fellesdugnader eller ved å avtale 

andre arbeidsoppgaver med styrer eller med leder av samarbeidsutvalget.    

§ 14 Renhold:  

Det er barnehagen som står for renhold i våre lokaler.  

 § 15  Internkontrollsystem:  

Hvitsten barnehage følger system for internkontroll i h t. Arbeidsmiljøloven, forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr m v.   

§ 16 Endring av vedtekter:  

Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i barnehagens styre.  De ansatte og foreldrene har rett til å 

uttale seg om forslaget før vedtektsendringen blir vedtatt og iverksatt. Endringsforslaget blir sendt ut 

til alle med anledning til å uttale seg- eller det blir tatt opp på foreldrerådsmøte.  Forslag til endringer 

skal da vedlegges innkallelsen.     

Endrede vedtekter sendes til kommunens barnehagekontor og Hvitsten vel til orientering.    

Hvitsten, 18.02.20 

 


