BARNEHAGEVEDTEKTER FOR
NORDÅS SELEGREND KUNST- OG
MUSIKKBARNEHAGE
Pkt. 1.
Nordåsgrenda barnehage eies og drives av Nordås Selegrend Borettslag.

Pkt. 2.
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de av
Kunnskapsdepartementets, til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,
herunder ”Rammeplan for barnehager,” og i samsvar med barnehagens
virksomhetsplan/årsplan.

Pkt. 3.
Barnehagen er godkjent for 44 enheter i alderen 0 -6 år med inntil 9 timer
opphold daglig. Barnehagen tilbyr heldagsplasser
Opptakskrets 1.
Barn med foresatte bosatt i Nordås Selegrend Borettslag.
Opptakskrets 2.
Ansattes barn
Opptakskrets 3.
Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
Opptakskrets 4.
Bergen kommune.
Ved opptak følger vi Bergen Kommune sine opptakskriterier.

Pkt.4.
Opptakskriterier for alle kommunale og private barnehager:
a) Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager.
b) Barn som omfattes av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om
Barneverntjenester
c) Barn av:
a. Enslige forsørgere som mottar overgangsstønad og som er under
utdanning
b. Foreldre som pga alvorlig sykdom/funksjonshemming mottar
rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad, uføretrygd,
hjelpestønad eller grunnstønad.

c. Foreldre som mottar introduksjonsstønad etter Lov om
introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.
d) Nummerert venteliste med ansiennitetsdato fra søkerdato.
e) Søkerlisten deles i en for barn under 3 år(småbarnsplasser) og en for
barn over 3 år. Dette for å sikre bl.a adoptivbarn/tilflyttede barn
barnehageplass.

Pkt.5.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen og skal
fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen
og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal velge en
representant til samarbeidsutvalget.
Departementet har vedtatt maksimalpris for foreldrebetaling, men
Foreldrerådet kan fastsette høyere betaling hvis det viser seg at:
a) Barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske grunner.
b) Kvaliteten på barnehagetilbudet vil rammes.

Pkt. 6.
Foreldrerådet, de ansatte i barnehagen og Nordås Selegrend Borettslag velger
hver en representant til barnehagens Samarbeidsutvalg. Borettslagets
representant bør være medlem eller varamedlem av Borettslagets styre.
Barnehagens styrer har møte, tale- og forslagsrett i Samarbeidsutvalget, men
ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.
Samarbeidsutvalgets medlemmer velges for 1 år om gangen.
Pkt.7.
Samarbeidutvalgets medlemmer skal bl.a.:
a) Ansette midlertidig personale. Fast personale ansettes av Borettslagets
Styre etter innstilling fra Samarbeidsutvalget.
b) Ta opp barn på bakgrunn av innstilling fra barnehagens styrer. Opptaket
skal godkjennes av borettslagets styre. (Dette gjelder opptakskrets 1)
c) Godkjenne årsplan
d) Legge frem forslag til budsjett og legge frem årsregnskap for Styret i
Borettslaget.
e) Legge frem forslag til foreldrebetaling til godkjenning av
Borettslagsstyret hvis denne avviker fra maksimalpris.
f) Sørge for at det blir foretatt nødvendige utbetalinger og kreve inn
foreldrebetaling.
g) Sørge for at det blir søkt om statstilskudd og andre former for økonomisk
støtte.

h) Sørge for revisjon av regnskapet.
i) Oppdatere/revidere vedtektene.
Pkt. 8.
Barnehagen holdes åpen 5 dager i uken, i tiden 07.30 til 16.30. Barnehagen
er stengt mellom jul og nyttår. Ordinær drift av barnehagen er stengt 3 uker i
juli måned. Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år. Da er barnehagen
stengt.
Pkt. 9.
Arealnormen i Nordåsgrenda barnehage er 5,5 m2 for barn under 3 år og
4,5 m2 for barn over 3 år.
Pkt. 10.
Betaling av barnehageplass skjer på forskudd med betalingsfrist den første i
hver måned. En barnehageplass koster fra 01.01.2021 kr. 3 230 pr måned.
I tillegg betales det kr. 350,- pr. måned i matpenger. Det betales for 11
måneder pr. år.

Pkt. 11.
Alle ansatte i barnehagen, Samarbeidsutvalget og Styret i Borettslaget, er
pålagt taushetsplikt etter Lov om barnehager § 20.

Pkt. 12.
Alle som ansettes i barnehagen må fremlegge tilfredsstillende helseattest og
politiattest.

Pkt.13.
Oppsigelse: Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Reglene for
oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt i mot plassen. Barnets
foresatte kan si opp plassen med 2 måneds varsel regnet fra dato til dato.
Oppsigelsen skal være skriftlig.
Pkt.14.
Om forhold som ikke er nevnt i vedtektene vises til Lov om barnehager med
forskrifter, herunder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,
gjeldende fra 10 januar 2011, endret ved forskrift.
Pkt.15.
Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med
gjeldende forskrifte, (jfr «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

sikkerhetsarbeid i virksomheter») . Dokumentasjon på barnehagens
internkontroll oppbevares i egne permer.
Pkt. 16.
Det er dugnadsplikt i barnehagen. Dugnadsinnsatsens omfang vil kunne
variere fra år til år etter barnehagens behov. Samarbeidsutvalgets fastsetter
satser for dugnad.
Pkt. 17.
Vedtektene utarbeides av Samarbeidsutvalget i barnehagen og godkjennes av
Borettslagets Styre.
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