VEDTEKTER FOR FURULY BARNEHAGE
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Org.nr.971478357
1. Navn og eierforhold:
Furuly barnehage er en privat barnehage og eies av Unni Jacobsen. Den startet
opp 28.09.1987.
Unni Jacobsen er utdannet barnehagelærer og fungerer som styrer og
avdelingsleder..
Furuly barnehage ligger i et rolig villastrøk i en blindvei.
Barnehagen er bygget i 1987 og er integrert i samme eiendom som Unni
Jacobsens bolig.
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover,
forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens virksomhet.
2. Formål:
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Furuly barnehage skal gi barna et miljø med vekt på lek og samvær med andre
barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe
barna til å utvikle toleranse, omsorg for andre og selvutfoldelse gjennom
allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen
medvirke til å skape et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og
støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.
Barnehagen følger den kommunale rammeplanen og Lov om barnehager men
er nøytral i forhold til livssyn og har ikke forankring i den kristne og human
etiske arv og tradisjon.
3. Opptaksmyndighet:
Daglig leder foretar opptak av barn med 1 representant fra pedagogene.
4. Opptakskriterier:
Barnehagen er med i samordnet opptak med Asker kommune. Private
barnehager tillates ikke å føre egne ventelister eller ha egne søknadskjemaer.
Overordnet kriterier i Furuly barnehage er at vi har åpen opptakskrets og kan ta
inn alle barn. Ut fra det har vi følgende inndeling:

1. Barn som er gitt lovpålagt prioritet etter barnehagelovens paragraf 13, jfr.
barn med funksjonshemninger og barn med vedtak etter
barneverntjenestelovens § 4-12 og 4-4- annet og fjerde ledd.
2. Barn til søsken som har plass i Furuly barnehage.
3. Barn i sonen.
4. Ved opptak skal barnehagen, dersom det er mulig, ta hensyn til kjønn og
alder fordeling. Det betyr at om mulig skal det tilstrebes et mest mulig
likt antall av gutter og jenter i gruppen.
5. Hvis 2 eller flere stiller likt med de helt samme kriteriene, vil det skje ved
loddtrekking.
6. Ansattes barn kan ved behov tildeles plass i barnehagen.
5. Opptak og oppsigelse:
Furuly barnehage tar inn barn som blir 2 år i løpet av høsten de begynner.
Senest 31.12. Det er av betydning at de kan nyttig gjøre seg av det tilbudet vi
kan tilby.
Søkere skal gis skriftlig melding om tilbudt plass sammen med beskjed om at en
bindende bekreftelse på at plassen vil bli benyttet må foreligge. Plasser som
ikke bekreftes innen fristens utløp skal tilbys aktuelle søkere.
Barnehageåret for tildelt plass løper fra 1. august til 31.7. året etter.
For å få best mulig innkjøring av nye barn i barnehagen har styrer frihet til å
tildele oppstartdato. For nye barn med oppstartdato i perioden 1 – 15. august
kreves det betaling for hele måneden.
Dersom en ønsker å si opp plassen, skal det skje skriftlig og med 2 måneders
varsel. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden. Dersom barnehagen får inn et
nytt barn i oppsigelsesperioden kan foreldrebetalingsplikten i
oppsigelsesperioden bli redusert der etter.
Oppsigelse fra barnehagens side kan skje ved misligholdelse av plassen
Dvs:
● Ikke respektere åpningstidene
● Ved manglende betaling mer enn 2/ to) måneder
6. Klageadgang:
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad på barnehageplass.
Søker kan også klage dersom søker hverken får sitt 1. eller 2. valg oppfylt.
Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til
prioritet etter barnehagelovens paragraf 13 klage dersom de ikke tilbys plass i
den aktuelle barnehagen.

Klagen må fremmes skriftlig til kommunen og må nevne den avgjørelse det
klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de
undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen til
barnehageeier.
7. Foreldrerådet:
Foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet.
Representanter velges for 1 år av gangen. De ansatte har møte og talerett i
foreldrerådet. Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna og skal
fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen
og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø.
8. Samarbeidsutvalget:
Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte, og ansatte i barnehagen og
likt fordelt. Daglig leder er sekretær i SU. De blir valgt for 2 år av gangen og
konstituerer seg selv. Ved avstemning har de en stemme hver, ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Samarbeidets oppgaver (jfr. Lov om barnehager, § 1,6 og 7, i forskrift om
barnehagens samarbeidsutvalg.):
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg. I saker som er av
viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene – som
foreldrebetaling, årsplan, budsjett og driftsendringer, utnyttelse av ute- og inne
arealer med der.
Samarbeidsutvalget skal påpeke for eier, og kan melde fra til kommunen eller
fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor
rammene som settes for gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og
barnehagens budsjett.
9. Åpningstider:
07.45. -16.30.
Barna skal leveres og hentes innen den fastsatte åpningstiden
Barnehagen er stengt 4 uker om sommeren. Ca. 3. juli til 3. august.
Blir barna hentet for sent blir det gebyr på:
● 200,-første gang
● 400,- andre gang

● 600,- tredje gang
Stengt jul og påske.
Vi har 5 planleggingsdager i løpet av året.
10. Foreldrebetaling:
Det betales for 11 måneder i året. Foreldrebetalingen blir fastsatt av stortinget.
Kost kommer i tillegg. Betalingen skjer forskuddsvis 1. i hver måned.
Info vedrørende betalingen får dere av vår regnskapsfører i Spare bank1,
regnskapshuset Valhall på Nesbyen.
Det er 30% moderasjon for barn nr.2 og 50% moderasjon for barn nr 3 og
videre.
Ved lav inntekt kan foreldrene/ foresatte søke om nedsatt foreldrebetaling.
Opplysninger finnes på Kommunens nettsider.
11. Leke- og oppholdsareal:
Inne-areal er 149m2. barn under 3 år 5.3m2 og barn over 3 år 4m2
Utearealet er på 1200m2
Vi har også «Rødhytta» i Hallenskog på ca. 50m2 med grillhytte og uteareal på
5.2 mål tomt.
Vi leier også Undelstad barnepark hvor vi er med de minste barna.
12. Dugnader:
Det avholdes 2 dugnader i året. En på høsten og 1 på våren.
Det forventes at foreldrene stiller opp på en i året.
13. Endringer av barnehagevedtektene:
Barnehagen kan endre barnehagevedtektene innenfor barnehageloven.
14. HMS:
Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. En
ansatt er HMS ansvarlig og sendes på nødvendige kurs knyttet til dette.

