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VEDTEKTER ESKOLEIA BARNEHAGE

§ 1 Formål.
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, jfr. Lov
om barnehager § 1 av 19.12.08.
Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og mangfoldig. Det skal være garanti om opptak lik nasjonal
garanti. Det skal være tilbud om kjøp av enkeltdager der kapasiteten tillater det.
§ 2 Barns og foreldres medvirkning.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage skal ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg, jfr. Lov om barnehager § 4.
•

Foreldreråd/FAU.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen, for tiden to foreldre fra hver
avdeling. Leder foreldreråd velges hvert år etter gjennomført opptak. Leder velges til nytt barnehageår
15. august og sitter ut barnehageåret.
Basis for rådets virksomhet og ansvar bør prinsipielt bygge på de samme retningslinjer som gjelder for
foreldreråd i øvrige barnehager.
•
•
•

Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et best mulig
barnehagemiljø.
Bli forelagt saker, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til
barnehagen.
Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn som representeres
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•

Samarbeidsutvalget/SU.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og de ansatte i barnehagen med lik representasjon for
hver gruppe. Barnehagens eier deltar med en representant.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, jfr. Lov om
barnehager § 4.
Samarbeidsutvalget skal bidra til at barnehagene blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, og
andre gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, og om nødvendig melde fra til tilsynsmyndigheten
dersom barnehagen ikke drives innen disse rammene.
Barnehageeier/enhetsleder skal sørge for at saker av viktighet, barnehagens innhold, virksomhet og
forholdet til foreldrene legges fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
Barnehagen skal ha en representant fra foreldregruppen til felles brukerråd for barnehagesektoren.
Styrer i barnehage er sekretær og har møte og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Utvalget har som oppgave løpende å evaluere barnehagens generelle drift. Utvalget vil også fungere
som drøftingsinstans for driftsplaner, mulige interessemotsetninger.
§ 3 Personalet.
I § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning står det:
Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk
leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I
barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.
Antall barn i barnehagen, regnes ut fra pedagognorm, dvs.: alle barn delt på antall pedagoger på hele
huset.
Det skal til enhver tid være kvalifisert personale i Eskoleia barnehage.
Eskoleia AS er en attføringsbedrift – en virksomhet i samfunnets tjeneste. Vår misjon er å hjelpe
mennesker med begrensninger i valg av yrke over i arbeid. Derfor skal Eskoleia være best på
yrkesrelatert veiledning og utvikling av mennesker!
Barnehagen og produksjonsavdelingen er ordinære virksomheter hvor Eskoleia sine tiltaksdeltakere kan
trene i reelle bedriftsmiljøer. Eskoleia drifter også andre interne treningsarenaer som jobbfrukt,
byggservice, kantine.
§ 4 Antall barnehageplasser og åpningstider.
Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0-6 år, Barnehagen består 5 avdelinger og kan ha inntil 96
plasser.
Åpningstiden er fra kl. 06.45-17.00, lokal tilpasning er mulig etter behandling i SU i den enkelte
barnehage.
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Barnehagen holder stengt julaften, nyttårsaften, høytidsdager og samt fra kl.12 onsdag før
skjærtorsdag. Barnehagen vil behovsprøve om man skal holde åpent i romjulen ut fra antall barn som
reelt har behov for plass.
§ 5 Areal.
Veiledende norm for barns lekeareal er 4 m2 pr barn over 3 år og om 5 m2 pr barn under 3 år.
Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til
dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørsels veier og lignende, jfr. Merknad til Lov om
barnehager § 10.
Lek og oppholdsareal innendørs, opprinnelig del: 359m2, med tilbygg 421m2. Utendørsareal er 4400
m2.
§ 6 Tildeling av plass.
Skjema før å søke plass, endring, overflytting og permisjon finner man på hjemmesiden til Kongsvinger
kommune: www.kongsvinger.komune.no.
Alle godkjente barnehager skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en
samordnet opptaksprosess der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker
og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal
likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres, jfr. Lov om
barnehager § 12
§ 7 Samordnet opptak.
Barnehagetilbudet i Eskoleia skal være fleksibelt og mangfoldig. Det skal være garanti om opptak lik
nasjonal garanti i forhold til hovedopptak. Det skal være tilbud om kjøp av enkeltdager der kapasiteten
tillater det.
Det er samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Alle søknader om barnehageplass skal
skje fortrinnsvis på elektronisk skjema via kommunens webside. Nødvendig dokumentasjon ettersendes
til Kongsvinger kommune. Veiledning fås på Servicetorget. For å være med i hovedopptaket må
søknaden være registrert innen fastsatt dato som finnes på kommunens hjemmeside og som
annonseres i lokalpressen. Retten til barnehageplass gjelder for søkere som:
- Fyller 1 år innen utgangen av august
- Har søkt innen fristen for hovedopptak
- Er bosatt i Kongsvinger kommune.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter
søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har
rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i
året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen hvert år.
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Barnehageopptak i Eskoleia barnehage:
Eskoleia barnehagen tar inn barn utover fastsatt dato, så sant det er ledige kapasitet på avdelingene,
etter hovedopptak.
Barnehagelovens§ 13:
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 som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd,
har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får
plass i barnehage.
♥ Barn som ønsker økning i plassen dem har i barnehagen.
♥ Søsken av barn i barnehagen.
♥ Barn av ansatte i Eskoleia Barnehage.
♥ Barnehagen forbeholder seg retten til å prioritere barn ut fra kjønnsmessig sammensetning på
den enkelte avdeling.
♥ Barn fra andre kommuner, som ikke har bosted adresse i Kongsvinger, etter hovedopptak og
ledig kapasitet på avdelingene.
Skriftlig bekreftelse på mottatt barnehageplass er bindende. Den som får tildelt ordinær plass får
beholde denne frem til skolestart.
§ 8 Oppsigelse/permisjon/overflytting.
Barnehageplassen sies opp med 1 måneders skriftlig varsel som gjelder fra den 1 i hver mnd. Dersom
man sier opp barnets plass 1. mai eller senere i barnehage/skoleåret, må det betales full kontingent
t.o.m. juni mnd.
Permisjon kan søkes for ett barnehageår om gangen, dvs fra 15/8 til 14/8. Som hovedregel gis ikke
permisjon utover noen mnd eller halvår.
Overflytting skjer i forbindelse med hovedopptak.
Kongsvinger kommune har en overgangsplan som Eskoleia barnehage følger ved overgang
barnehage/barnehage og barnehage/skole.
§ 9 Betaling.
Betaling for oppholdet i barnehagen er bestemt av makspris 2405 kr for hel plass. Det gis 30 %
søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50 % søsken moderasjon for barn nr 3. Endringer i denne § skal
varsles med minst en mnd varsel til foreldre før den trer i kraft. Endring i § 9 gjelder fra januar 2015.
Prisen for 3 måltider/frukt/drikke i løpet av dagen, samt varm mat 3 dager i uken er 280 kr pr mnd for hel
plass.
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Betalingen for oppholdet i barnehagen forfaller forskuddsvis 1. i hver måned. Det betales for 11
måneder i året. Juli måned er betalingsfri.
Eskoleia as forbeholder seg retten til å kredittvurdere foreldre der vi ser dette som hensiktsmessig.
Det kan kjøpes ekstradager, for de av barna som har redusert plass kr. 300:- pr. dag. Det må kjøpes
ekstradag, hvis barnet skal komme i barnehagen andre dager en det man har avtalt når man takket ja til
plass i barnehagen.
Betalingssatser for barnehageavgift følger Stortingets vedtak om maksimalpris pr. mnd, pris reguleres
1.januar hvert år. Eskoleia barnehage følger forskrift om foreldrebetaling når det gjelder
søskenmoderasjon.
§ 10 Ferie.
Alle barn skal ha 4 uker fri fra barnehagen i løpet av året, hvorav minst 3 uker skal tas
sammenhengende mellom 15. juni – 15. aug. Under ferieavvikling vil det være redusert drift i
barnehagen. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året (f.o.m. 14.08 t.o.m. 15.08 året etter).
Foreldrene skal innen 1. mai gi melding om når barnet skal ha sommerferie. På bakgrunn av denne
informasjonen utarbeider daglig leder ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.
Nye barn til Eskoleia barnehage som ikke har gått i barnehage tidligere og som begynner her i løpet av
mai – juli mnd kan velge å betale for juli mnd i stedet for å ta ut pålagt ferie.
Skolestartere har siste dag i barnehagen 31. juli, alle skolestartere har da mulighet til å søke på SFO
fra 1. august. Skolestartere må ta ut sin ferie før dem slutter 31. juli. Alle barn skal ha tatt ut 4 ukers
ferie i løpet av året før dem slutter i barnehagen. Skolestartere som avslutter i barnehagen med ferie,
har siste dag i barnehagen etter avviklet ferie.
§ 11 Helsemessige forhold.
Ved sykdom gjøres avtaler med foreldre/foresatte og daglig leder/avdelingen om barnet skal holdes
hjemme fra barnehagen. Sykefravær hos barn skal meldes til barnehagen første fraværsdag før
kl.09.30.
§ 12 Tverrfaglig samarbeid/eksterne samarbeidspartnere.
Barnehagen samarbeider med andre faginstanser når det er nødvendig, som for eksempel GPPS
(Glåmdal pedagogisk-psykologisk senter), barne og ungeenheten, Kongsvinger kommune.
Foreldre/foresatte skal som hovedregel samtykke før tiltak iverksettes. Unntak: Når det er grunn til å tro
at barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jfr. Lov om
barnehager § 22.
Øvrige andre eksterne samarbeidspartnere.
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Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar
førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik
øvingsopplæring. Jfr. § 24. Øvingsopplæring i lov om barnehager.
Barnehagen har samarbeidsavtale med Sentrum videregående skole om praksisplasser. Vi
samarbeider med andre barnehager/skoler i Kongsvinger kommune.
§ 13 Ansvar.
Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Bringing og henting av barna er
foreldrene/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger og henter barnet i barnehagen må ikke forlate det
før det har vært i kontakt med personalet.
Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.
De ansatte i barnehagen skal ikke ta med barna som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel
uten foreldrenes skriftlige samtykke. Ved bussturer brukes buss med seler.
Barna er forsikret på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på turer i barnehagens regi.
Barnehagens eier er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.
Henviser også till Eskoleia sin HMS plan, barnehagens internkontrollsystem.
§ 14 Mislighold.
Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter disse vedtektene kan eier bestemme at
deres barn skal miste barnehageplassen med 1 mnd varsel. Det gis 8 dagers frist til å rette opp
forholdet.
14 dager etter forfall av barnehageplassen, sendes ut en purring med gebyr på 50:-. Inkasso vil bli satt i
verk dersom ny betalingsfrist medfører oppsigelse av plass.
Barn som ikke blir hentet innen 30 minutter etter barnehagen stenger kl 17, og vi ikke får tak i noen som
kan hente barnet, tas det kontakt med politiet/barnevern.
§ 15 Drift.
Barnehagenes planleggingsdager fastsettes av barnehagen med minimum 1 måneds varsel til foresatte.
Eskoleia barnehage følger skoleruten så langt det lar seg gjøre.
§ 16 Taushetsplikt og politiattest.
Alle som arbeider i barnehagen eller er tilknyttet barnehagen har taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager §
20 og Forvaltningslovens § 13.
Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at ansatte i barnehager plikter å melde bekymring og gi
opplysninger til sosialtjenesten (nav), jfr. Lov om barnehager § 21 og barnevernstjenesten, jfr. lov om
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Barnehagen § 22.
Det skal avkreves politiattest for alle som jobber i barnehage. Personer som er dømt for seksuelle
overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager, jfr. Lov om barnehager § 19.
Alle ansatte skal levere nye politiattest etter 5 års arbeid i barnehagen.
§17 Intern kontroll.
Styrer i barnehagen er ansvarlig for virksomheten og plikter i forhold til forskrift om interkontroll å sørge
for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., Forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr, Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven, Brann og eksplosjonslovgivningen
Produktkontrolloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Godkjent:

Kongsvinger 30.05.13

Merknader til § 9 i vedtektene:
20 prosent av søsken moderasjon som er endret fra 30 til 50 prosent for barn nr 2 pr 1.januar 2015 skal
gå til oppgradering av uteområdet. Størrelsen på beløpet er ikke fastsatt men er avhengig av antall
søsken barnehagen har til enhver tid.
1.juli 2014 endringer i lov: ikke lov til å røyke, snuse på barnehagens område.
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Svarslipp:

Leveres tilbake til bhg ved oppstart i bhg.
Klipp---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Jeg bekrefter jeg har lest og forstått vedtektene for Eskoleia barnehage.
Foreldre/Foresatte:__________________________ Foreldre/foresatte:__________________________

