VEDTEKTER FOR BARNAS HUS AS, MONTESSORIBARNEHAGEN
VILLEKULLA
Eieren har 1.08.94, med endring 15. januar 2018, fastsatt følgende nye vedtekter for Barnas Hus AS,
Montessoribarnehagen Villekulla i medhold av lov av 6. juni 1975 om barnehager m.v. og forskrifter av 1. mars
1984, endret 1.11.95.
1. Eierforhold
Barnehagen eies av Patrick Ryberg og skal drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for
barnehagevirksomhet og barnehagens vedtekter og årsplaner.
2. Formål, jf. 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.»
3. Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet bygget på Maria Montessoris pedagogikk samt
Rammeplanens retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget for barnehagen skal
godkjenne en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
4. Foreldremedvirkning
Foreldreråd: Består av alle foreldrene i barnehagen. En av foreldrerådets medlemmer blir av foreldrerådet valgt
inn i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget: Består av foreldre, ansatte, eier, en representant fra hver gruppe. Samarbeidsutvalget er et
rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ for partene i barnehagesamfunnet.
5. Opptak av barn
Barnehagen tar imot barn i alderen ca. 1,5 til 6 år. Barnet skal ha fylt 16 måneder ved oppstart for å bli tildelt
plass. Det kan gjøres unntak for søsken som fyller 14 måneder ved oppstart. Det kan søkes om plass hele året.
Vi vurderer først på hvilken avdeling plassen er ledig når vi utdeler plasser og i denne forbindelsen tar hensyn til
pedagognormen og tilgjengelig areal. Vi vurderer først barn som har søkt barnehagen som 1. alternativ.
Den som er tildelt plass får beholde plassen til den sies opp. Eieren avgjør i samarbeid med Bærum Kommune
hvilke barn som får plass.
I prioritert rekkefølge prioriteres barn:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har
nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd.
2. Barn med søsken i barnehagen. Ved søskenprioritering tar barnehagen også hensyn til
avdelingsplassering og deretter gir plass etter alder med det eldste barnet først.
3. Det eldste barnet på søkerlisten fram til vi har 6 barn på hvert trinn eller til avdelingen er fullt.
4. Øvrige plasser tildeles etter alder med det eldste barnet først.
Dersom barn har lik alder tildeles plass ved trekning. Foreldrerepresentant stiller som vitne for å sikre rettferdig
trekning.

Hovedopptaket skjer etter søknadsfristen hvert år.
5. Klagerett og klagebehandling
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. jf. Forskrift om
saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6 - 10.
6. Oppsigelse av plass
Barnehageplassen skal sies opp skriftlig med to måneders varsel regnet fra den 1. i måneden. Ved manglende
betaling kan barnehagen med to måneders oppsigelse si opp barnehageplassen.
Hvis barnehageplassen sies opp mellom 1. mai og 30. juni løper oppsigelsestiden fra 1 august.
7. Betaling/kostpenger
Oppholdsbetalingen følger makspris vedtatt av Stortinget. Det betales ikke for juli måned. Betalingen skjer
forskuddsvis innen den første i måneden.
Barnehagen tar også inn kostpenger (100:-/måned).
Kommunen tilbyr søskenmoderasjon etter gjeldende bestemmelser. Kommunen kan også søkes om
inntektsregulert betaling. Se Kommunens nettside for mer informasjon.
8. Depositum
Ved kontraktens underskrift betales en måneds depositum som tilsvarer en måneds oppholdsbetaling.
Depositum står som sikkerhet for betaling i oppsigelsestiden.
Depositumet trekkes fra den siste månedsbetalingen.
9. Åpningstid
Barnehagen er åpen fra kl. 07.45 til kl. 16.30 mandag - fredag. Barnehagen holder stengt mellom jul og nyttår og
er stengt i Bærum skolens juleferie (barnehagen stenger tidligst 21. desember). Barnehagen er også stengt i
påskeferie (de samme dagene som skolene i Bærum). Barnehagen holdes stengt torsdag og fredag i skolens
høst- og vinterferie, samt hele juli måned. Forøvrig fordeles fem planleggingsdager over året. Foresatte som
henter barn etter stengetid er pålagt et gebyr for sen henting. Beløpet tilsvarer 500 kroner per påbegynt halvtime
for 1. og 2. gangs overtredelse, 1000 kr for 3. gangs overtredelse i løpet av et barnehageår, 1. august – 30. juni.
10. Dugnad
Foreldredugnad arrangeres 4 ganger hvert barnehageår. En representant for barnet skal delta i minst 1 dugnad
hvert barnehageår. Dugnaden varer i 4 timer.
11. Forsikring
Barna er forsikret i den tiden de oppholder seg i barnehagen.
12. Arealutnytting
Montessoribarnehagen Villekulla er godkjent for 114 kvm.
Barnehagens leke- og oppholdsareal er 4,4 m2 for barn under tre år og 3,3 m2 for barn over tre år.
13. Internkontroll
Barnehagen har et internkontrollsystem som er tilgjengelig.
14. Taushetsplikt
Alle ansette og barnehagens styre er underlagt taushetsplikt ifølge bhg.lovens § 21.

