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Eierforhold og godkjenning
Skotterudløkka Barnehage AS eies av Torgrim Johansen og Jeanette
Hauger Johansen. Barnehagen er privat og organisert som et aksjeselskap.
Barnehagen er godkjent av Eidskog Kommune for inntil 28 heltidsplasser
for barn i alderen null til seks år. Antall barn over og under 3 år tilpasses
forholdsmessig.
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2)

3)

Formål

4)

Barnehagens formål er å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i
nær forståelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med
de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.
Jmf. Lov om Barnehager §1.
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Foreldreråd/styre
Barnehagen skal ha et styre/foreldreråd med oppgaver som bestemt i
barnehageloven med forskrifter. Dvs. to (2) valgte representanter fra
foreldrerådet, representant for eier og en (1) valgt representanter fra de
ansatte.
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Opptak av barn
Opptak av barn skjer i felles opptak med Eidskog Kommune
(frist 15. Mars.
(Overføring mellom barnehagene legges til 1. Feb)
Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i vår barnehage:

Opphør av plass i barnehagen
Oppsigelsestida er 1 mnd fra den 1. i hver mnd. Oppsigelse skal
skje skriftlig. Det samme gjelder fra eier til foreldre dersom
videre drift ikke er mulig og barnehagen opphører / stenges.
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Foreldrebetaling
Foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales innen
20. forskuddsvis/etterskuddsvis hver måned.
Betalingssatsene fastsettes av eieren, med grunnlag i lovverket
(max-pris) og barnehagens budsjett. Eieren forbeholder seg
retten til å endre satsene med 3 måneders varsel. Det gis 30 %
søskenmoderasjon på plass nr 2.

Arealutnytting, åpningstid og ferie
Barnehagens norm for arealutnytting er 4,0 kvm. leke- og oppholdsareal for
barn i aldersgruppen 3-6 år og 5 1/3 kvm. for barn i aldersgruppen 0-3 år.
Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl. 17.00, mandag til fredag. Barna skal
leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid. Barnehagen er stengt
alle helligdager, juleaften, nyttårsaften og stenger kl. 12.00 onsdag før
Skjærtorsdag. Vi har også stengt 3 siste ukene i juli. Vi har ikke
planleggingsdager utover dette.
Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av året, derav minst 3 uker
sammenhengende. Nytt barnehageår starter 1. August, så ferien må være
avviklet innen utgangen av juli. Foreldre / foresatte skal innen 30. april gi
beskjed om når barna skal ha sommerferie.
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5)
6)

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som omfattes av
barnevernsvedtak.
Søsken av barn som allerede er i barnehagen, søknaden må da være
i barnehagens arkiv innen 15. januar, dvs før intern overføring fra
kommunale barnehager.
De som allerede har plass i en kommunal barnehage, og ønsker
overføring til vår barnehage ved intern overføring. Felles frist er 1.
februar.
Søkere med synliggjort behov for barnehageplass på tidligst mulig
tidspunkt.
Førskolebarn
Etter at disse opptaktskriteriene er foretatt benyttes søkedato.
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Tap av rettigheter til barnehageplass
Ved flytting til annen kommune, såfremt det ikke er snakk om
delt omsorg ved skilsmisse.
Når foreldrebetalingen uteblir i 2 måneder. Frist for betaling er
14 dager etter at varsel om oppsigelse av plass er sendt.
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Taushetsplikt
For virksomhet som omfattes av disse vedtektene, gjelder etter § 21 i Lov
om barnehager reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§ 13 til 13 f
tilsvarende, og Lov om barnehager, §§ 22 og 23.
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Vandelsattest av personal
Alle som ansettes i barnehagen, må fremlegge godkjent
vandelsattest fra politiet.
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Internkontroll
Barnehagen har systematisk internkontroll som foretas i
henhold til de krav som framgår av forskrift om miljørettet
helsevern i barnehagen.
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VEDTEKTER

Vedtektsendringer
Barnehagens styre kan vedta endringer av vedtektene med tre
(3) måneders varsel.
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