Vedtekter for Akasia Skranesvingen barnehage

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning
for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret i
Akasia AS.
Gjeldende vedtekter er fastsatt 25.10.2017.

Fastsatte vedtekter er gjeldende fra 01.01.2018.

1.
2.

Eierforhold
Akasia AS, org.nr. 912450716, er eier av barnehagen.

Lov om barnehager - formål
Lov om barnehager sier følgende:
”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.”
Akasia Skranesvingen barnehage drives i samsvar med Lov om barnehager,
Rammeplan for barnehagens innhold og andre gjeldende lover, forskrifter og
retningslinjer, i tillegg til barnehagens interne planer.

Akasia Skranesvingen barnehage bygger på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon, ivaretar barndommens egenverdi og legger
grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek.

3.

I arbeidet med barna vektlegger vi verdiene undring, trygghet, likeverd og
tilgivelse.

Samarbeidsorganer
For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd
og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte og skal fremme deres felles
interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen
skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal:
A. Velge representanter til samarbeidsutvalget
B. Få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes/foresattes forhold til
barnehagen
C. Gi samtykke til evt. høyere foreldrebetaling enn vedtatt makspris.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ. Samarbeidsutvalget er satt sammen av et likt antall representanter for
foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver gruppe er likt representert.
Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter
enn hver av de andre gruppene. Representantene blir valgt for et år om
gangen.

4.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.
Opptaksordning
Akasia Barnehage har samordnet opptak med Bergen Kommune.
Søknad til barnehagen kan kun foregå elektronisk via Bergen kommune sine
nettsider www.bergen.kommune.no. Styrer ved den enkelte barnehage foretar
opptak.
Søknadsfrist til hovedopptak er satt til 1. mars. Søknader som blir registrert
etter søknadsfristen, blir behandlet ved suppleringsopptak.

5.
6.

Klage på opptak rettes til Bergen kommune – Fagavdeling for barnehage og
skole. Kommunen innhenter opplysninger hos opptaksmyndighet som er eier
v/styrer i barnehagen.
Opptakskrets
Akasia Skranesvingen barnehage har Bergen og omliggende kommuner som
opptakskrets.
Opptakskriterier
Følgende opptakskriterier gjelder:
A. Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager §13
B. Barn som omfattes av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om
barneverntjenester
C. Barn av fast ansatte i Akasia og BKF.
D. Søsken av aktive brukere på opptakstidspunktet.
E. Intern overflytting mellom Akasia sine barnehager.
F. Barn som er prioritert av Bergen kommune.
o Minoritetsspråklige barn der a) begge foreldre er født i et annet
land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller b)
barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og
dokumentert av helsetjenesten).
o Barn av enslige forsørgere som er under utdanning/arbeid eller
arbeidssøkende
G. Nummerert venteliste etter fødselsdato. Tidspunktet foresatte har satt
for ønsket oppstart, skal vektlegges. Søkerlisten deles i en for barn
under 3 år og en for barn over 3 år.
Ved tildeling av barnehageplass har eier v/ styrer, anledning til å ta hensyn til
hensiktsmessig alderssammensetning av barnegruppene.
Opptakskriteriene A, B og F gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende
dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om å komme i prioritert

gruppe foretas sentralt i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved
Fagavdeling for barnehage og skole.

Opptakskriteriene C, D og E gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende
dokumentasjon fremlegges i den enkelte barnehage.

7.
8.

Ved endring av opptakskriterier i Bergen kommune kan administrasjonen i
Akasia Barnehage foreta en justering av pkt. F.

Arealutnyttelse
Akasia Skranesvingen barnehage sin arealutnytting er fastsatt til minimum
5,3m² leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år og 4m² pr. barn over 3 år.
Åpningstider
Akasia Skranesvingen barnehage sin daglige åpningstid er fra 07.00 – 17.00

Barnehagen er åpen 5 dager i uken. Vi holder stengt helge- og høytidsdager
samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag er barnehagene åpne
frem til kl. 12.00

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse følger hovedsakelig
skoleruten for Bergen kommune. Endring av planleggingsdager blir vedtatt i
Samarbeidsutvalget.
I forbindelse med romjul, påske og juli måned, reduseres åpningstid og
barnehagen er åpen fra 07.30 – 16.30.

9.

I disse periodene kan barnehagen samkjøre driften med en annen Akasia
barnehage, ved at barn og personale samles i en av barnehagene.
Ferieordning
Akasia Skranesvingen barnehage holder som hovedregel åpent hele sommeren,
men kan holde stengt inntil tre uker i løpet av juli måned. En eventuell stenging
skal drøftes med barnehagens samarbeidsutvalg og avgjøres innen 01. oktober
for påfølgende sommer.

Barna skal som hovedregel ha minimum 3 ukers sammenhengende sommerferie
innenfor skolens ferieuker – slik de er fastsatt i gjeldende skolerute. Barn som
skal begynne på skolen må ha avviklet ferie innen 31. juli. Barnas 3
sommerferieuker er betalingsfrie.

10.

11.

Foreldre vil bli bedt om å melde inn sommerferie i god tid før uttak.

Permisjon
Foreldre/foresatte kan søke permisjon fra tildelt barnehageplass for inntil et år.
Styrer er saksbehandler for søknaden, og kan innvilge betalingsfri permisjon
dersom det ikke medfører kostnader for barnehagen.
Regler for oppsigelse gjelder også under permisjon.

Foreldrebetaling
Akasia Barnehage følger til enhver tid nasjonale satser for foreldrebetaling.
Det betales for 30 dager pr. måned på forskudd uavhengig av bevegelige
helligdager. Dersom barnet slutter en fredag, beregnes betaling til og med
søndag.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Barnas 3 ferieuker og 5 planleggingsdager utgjør en betalingsfri måned pr. år.
Det blir dermed krevd betaling for 11 måneder.
Betaling skjer ved forfall den 1. hver måned, og gjelder for hele måneder selv
om plassen ikke blir benyttet fullt ut.
Akasia Barnehage har søskenmoderasjon. Vi følger satser fastsatt av Bergen
kommune.

Moderasjonsordninger:
Akasia Barnehage følger Bergen kommunes ordninger med moderasjon i
foreldrebetaling for barnehageplass:
 Redusert betaling: Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av
skattepliktig inntekt for barnehageplass.
 Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for 2. barn og 50 % moderasjon
for 3. eller flere barn.
 Gratis kjernetid: For 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart i
husholdninger med inntektsgrense fastsatt av regjeringen.
Ved endring av moderasjonsordning i Bergen kommune, vil administrasjonen i
Akasia Barnehage foreta tilsvarende justering.

12.

13.

14.

15.

Ved lovlig arbeidskamp vil det ikke bli gitt erstatning utover refusjon av
foreldrebetaling for den perioden som barnehageplassen ikke kan benyttes.
Helseerklæring
Det skal legges frem erklæring om barnets helse før oppstart,
jfr. Lov om barnehager § 23.

Ansvar
Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for å ha med utstyr som barnet trenger i
barnehagen, eksempelvis bleier, medisiner, dietter mm.

Barnehagene har som hovedregel ikke erstatningsansvar for barnets medbragte
klær eller andre eiendeler som mistes eller blir ødelagt i barnehagen.

Oppsigelse
Tildelt barnehageplass beholdes fram til skolestart, til plassen blir endret eller til
plassen blir sagt opp. Reglene om oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har
tatt imot plassen. Barnets foreldre/foresatte kan si opp plassen med 2
måneders varsel regnet fra den første i hver måned. Oppsigelsen skal være
skriftlig og leveres i den aktuelle barnehagen.
Akasia kan som eier si opp avtaleforholdet med en måneds varsel ved vesentlig
mislighold av betaling for barnehageplass og/eller kost, der vesentlig mislighold
defineres til tre måneders utestående betaling.
Internkontroll
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med
Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i
en rekke lover.

