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VEDTEKTER FOR MULDVARPEN FAMILIEBARNEHAGE 

Adresse: Dommerens vei 17, 1540 Vestby 

Eier:  May Britt Bendiksen 

 

1. FORMÅL 

I samsvar med barnehageloven og forskriftenes §1, skal barnehagen sikre barns gode 

utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. 

Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barnet i å utvikle evne til 

toleranse, til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og 

aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø 

som sikrer en individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og 

etisk veiledning. Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at 

barna får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, samt 

bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen. 

 

2. EIERFORHOLD OG BEMANNING 

Barnehagen eies og drives av May Britt Bendiksen, selvstendig næringsdrivende. 

Muldvarpen Familiebarnehage er en privat familiebarnehage med inntil fem plasser for barn i 

alderen 0-6 år. Eier har full assistentstilling i barnehagen. I tillegg skal det tilsettes 

førskolelærer i henhold til reglene. 

 

3. RETT TIL BRUK AV LOKALENE 

Barnehagen har rett til bruk av hele huset. Alle rom, med unntak av et pikerom, står til 

disposisjon. Bruttoareal 172 m², boligareal 142 m². 

Opparbeidet, hyggelig tomt på 657 m², står til full dispensasjon. 

 

4. ÅPNINGSTIDER, FERIER OG PLANLEGGINGSDAGER 

Barnehagen holder åpent mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00. 

Julaften og nyttårsaften holdes stengt. Likeledes i romjulen og mellomdagene i påsken. 

Juli er stengt. 

Alle barn skal ha minimum fire hele uker med ferie i løpet av barnehageåret. 

Barnehagen har fire planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt. 
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5. OPPTAKSKRITERIER OG OPPSIGELSESFRIST 

Barnehagen tar imot barn i alderen 0-6 år. Barnet skal ved oppstart i barnehagen ha en 

tilvenningsperiode. Det vanlige er tre dager, ellet etter avtale med foreldre og foresatte. 

 

Tildelt plass sies opp skriftlig. Oppsigelsesfrist for barnehageplasser er to måneder. Betaling 

påløper i oppsigelsestiden. Om en barnehageplass sies opp etter 1.mai, må det likevel betales 

oppholdsavgift for resten av året. Betaling løper fra 1.august. 

 

Barnehageåret regnes fra og med 1.august til og med 30.juni året etter. 

 

Eier forbeholder seg retten til å si opp tildelt plass ved mislighold av foreldrebetaling, 

åpningstider og lignende. 

 

6. FORELDREBETALING 

Full plass, fem dager per uke kr: 2910,- + kr. 350,- i matpenger per måned. 

Det betales forskuddsvis og forfaller til betaling den 1. i hver måned. Det betales for 11 

måneder hvert år. Juli er betalingsfri. Det gir søskenmoderasjon. Det gis ikke fradrag for 

fravær. 

 

7. ORDENSREGLER 

Om andre enn barnas foreldre/foresatte skal hente barna, må det gis melding om dette. 

 

Det er ikke tillatt å kjøre bil inn til barnehagen. Vi viser til feller parkeringsplass tilhørende 

Dommerens vei. Unntak kan gjøres ved henting av syke barn. Ikke ved regnvær. 

 

8. SYKDOM 

Barn med smittsomme sykdommer og feber, må holdes hjemme. 

 

9. SAMORDNET OPPTAK 

Søknad om barnehageplass skjer elektronisk. 

Søknadsskjema finnes på Vestby kommunes hjemmeside. Den som ikke har anledning til å 

søke elektronisk skal få hjelp ved å henvende seg til servicekontor eller den enkelte 

barnehage. 

Søknadsfrist er 1.mars. 
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