Vedtekter for Solvang Barnehage A/S 2020/2021
1. Eierforhold og godkjenning
Solvang Barnehage A/S eies av Grethe Aurmo Haugen og Geir Morten Haugen. Vi holder til i
Grimerudvegen 8 like ved Ottestad stasjon. Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0 til 6
år av oppvekst- og opplæringssektoren for Stange kommune. Netto leke- og oppholdsareal er
fire kvadratmeter pr barn over 3 år og fem kvadratmeter for barn under 3 år.
2. Formål
Barnehagen drives etter bestemmelsene i barnehageloven §1, som lyder: «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.»
3. Bemanning
Bemanningen i barnehagen vil til hver tid tilfredsstille barnehagelovens og kommunens norm
som regulerer antall voksne i forhold til antall barn. Barnehagen forsøker så langt som mulig å
ha stabile vikarer.
4. Åpningstider
Barnehageåret starter 1. august, og har åpent alle hverdager fra 07:00 til 16:30. Men vi vil
gjerne ha beskjed dersom barnet kommer før 07:30 og blir hentet etter 16:00. Ved å tilpasse
åpningstidene etter hvor mange barn vi til enhver tid har sørger vi for at det blir større
voksentetthet og derav mer kvalitetsid for alle barna i barnehagen. Det er viktig å understreke
at det er mulig å melde fra hvis dere har behov for lengre oppholdstid; dette må meldes inn
fredager for kommende uke. Barnehagen er stengt uke 29 og 30. Barnehagen har stengt juleog nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. For at barnehagen skal være åpen jul og påske må
det være minst fem barn som har behov for at barnehagen holder åpent. Fem
planleggingsdager gjennomføres på forskjellige tidspunkt fra år til år, og barnehagen gir
beskjed i god tid før disse avvikles.
5. Ferie
Barna skal ha minst fire uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre uker bør være
sammenhengende, og avvikles innenfor sommerferien i henhold til skoleruta for Stange
kommune.

6. Opptak
I Stange kommune er det samordnet opptak av barn til både private og kommunale
barnehager. Det er eier/styrer som foretar det endelige opptaket. Hovedopptaket skjer i mars
hvert år. Hvis det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret foretas opptak fortløpende.
Søkere som faller inn under barnehagelovens § 9, om barn med funksjonshemninger, søsken
til barn som har plass i barnehagen, og barn som bor i nærheten av barnehagen vil bli
prioritert. Barnehagen vil også prioritere barn som allerede har plass og som søker om
utvidelse. Barnehagen tar inn barn slik at barnegruppa får en harmonisk sammensetning i
forhold til alder og kjønn. Barn som har plass i barnehagen beholder denne til den sies opp.
7. Oppsigelse
Oppsigelse av plass foregår skriftlig, med gjensidig oppsigelsesfrist på to måneder, regnet fra
den 1. i måneden etter at oppsigelsen gjøres kjent.
8. Foreldrebetaling
Satsene for foreldrebetaling reguleres av maksprisen for barnehager. Matpenger fastsettes av
eier, og gjelder for ett år av gangen. Foreldrebetalingen gjelder for 11 betalingsterminer i året,
juli måned er betalingsfri. Det faktureres hver måned; betalingen skal være godskrevet
barnehagens konto innen den femte i hver måned. Forsinket foreldrebetaling medfører et
purregebyr på kr 70,- og gjeldende forsinkelsesrenter.
9. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg
Foreldrerådet består av foreldre eller foresatte til alle barna i barnehagen. Det velges en
representant fra hver avdeling til samarbeidsutvalget for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget
består av foreldrerepresentantene, en representant fra de ansatte, styrer og
eier. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er
av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
10. Årsplan
Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen utarbeides for et barnehageår om
gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og
utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Kopi av årsplanen blir sendt til
barnehagekonsulenten i Stange kommune.
11. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i henhold til barnehagelovens § 20 følge bestemmelsene om taushetsplikt, og
§ 21 og § 22 om opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten.
12. Internkontroll
Barnehagen har utarbeidet et eget system for helse, miljø og sikkerhet.
13. Vedtektenes status og varighet
Denne vedtekten supplerer barnehagelovens bestemmelser. Ved eventuell uoverensstemmelse
mellom lov og vedtekter, gjelder lovens bestemmelser. Vedtektene gjelder i utgangspunktet
for ett barnehageår om gangen.
14. Husdyr
Barnehagen har hunder og katt.
21. august/Grethe

