DRIFTSVEDTEKTER
FOR
ALMGRENDA STEINERBARNEHAGE
1. Navn
Stiftelsens navn er Almgrenda Steinerbarnehage.
2. Formål
Stiftelsens formål er å eie og drive barnehage etter Rudolf Steiners pedagogiske ideer og skal gi barn gode
utviklingsmuligheter i forståelse og samarbeid med barnas hjem. Den økonomiske driften skal ikke sikre utbytte
til andre formål.
3. Opptak
Barnehagen har tre avdelinger med til sammen 40 plasser for barn i alderen 1 til 6 år.
3.1Opptaksmyndighet
Barnehagen deltar i kommunens system for samordnet opptak, jf. bhl § 7a. Barnehagens styre har delegert
opptaksmyndighet til styrer og avdelingsledere i barnehagen. Styret er klageinstans ved opptak.
3.2 Opptakskriterier
Som Steinerbarnehage har vi ønske om å være en rekrutteringsbase for Ringerike Steinerskole. Opptaket
blir gjort i lys av dette.
Kriterier i prioritert rekkefølge:
1: Søkere som har søsken i barnehagen og /eller på skolen det året det søkes om barnehageplass for.
2: Søkere er barn av ansatte i barnehagen, skolen eller på Solborg.
3: Barnegruppen: alder (bla. ta hensyn til 5 åringer som søker)
4: Ventelistedato
Søkere med funksjonshemming og rettigheter vil alltid bli prioritert så fremt barnehagen er et egnet sted
for barnet.
3.3 Opptaksperiode
Det foretas kontinuerlig opptak i samsvar med de til enhver tid ledige plasser. Ledige plasser lyses ut i
lokalpressen dersom barnehagen ikke har barn på venteliste.
4. Oppsigelse
Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig til barnehagen. Frist for oppsigelse er 3 måneder regnet fra 1.
eller 15. i hver måned. Hvis andre overtar plassen tidligere, faller betalingsplikten bort.
Barn som skal begynne på skolen må si opp sin barnehageplass innen 1.mai dersom de ikke skal benytte seg av
plassen etter sommerukene.
5. Åpningstid
Nytt barnehageår starter 15.8. Nye barn kan begynne før dette dersom det er ledige plasser før 15.8
Barnehagen er en heltidsbarnehage.
Barnehagen er stengt hele påsken, romjulen samt fire uker om sommeren.
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6. Leke- og oppholdsareal
Arealnormen pr. barn er fastsatt til 4 m2 for barn over 3 år og 5,4 m2 for barn under 3 år.
7. Betaling
Barnehagen følger kommunens satser for foreldrebetaling, samt søskenmoderasjon. Det er anledning til å søke
om redusert betaling.
Betalingsfrist er den 10. i hver måned. Det betales månedlig i 11 måneder med betalingsfri i juli .
Ved henting av barn etter barnehagens stengetid kan det faktureres et gebyr pr.gang for å dekke lønnsutgifter for
ansattes overtid. Dette etter nærmere angitte retningslinjer for barnehagen.
Barnehagen kan inndra en barnehageplass ved vesentlig misligholdelse av betaling. Misligholdet anses som
vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder eller mer.
Oppsigelsestiden ved mislighold av betalingen er 14 dager.
7.1 Betaling i August
Betaling er fra enten første eller andre halvdel av måneden. Dersom nye familier får plass før 15.august betales
det for hele august. Familier med oppstart fra og med 15.aug, betaler for halve mnd.
Kommende skolebarn som benytter seg av plassen før skolestart betaler for halve august mnd.
8. Dugnad
Det er en forutsetning at foreldre med barn i barnehage deltar på dugnader som bestemmes av styret.

9. Forsikring
Barna er ulykkesforsikret for alle aktiviteter inne og ute i barnehagens regi, samt for til- og fratransport.
10. Foreldrerådet
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte. Foreldrerådet kan uttale seg i saker som er av viktighet for
barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett og driftsendringer, utnyttelse av uteog innearealer m.m..
11. Internkontroll
Barnehagen har eget internkontrollsystem, jf. lov om barnehager § 15. Styrer med de ansatte har ansvaret for å
forvalte systemet. Styret fører tilsyn. Internkontroll-systemet er tilgjengelig i barnehagen.
12. Taushetsplikt
Styrets medlemmer og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt.
13. Endring av vedtekter
Styret kan med 4/5 flertall endre driftsvedtektene og fastsette nye vedtekter.
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