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Vedtekter
for
Løkkebergene Vels barnehage
Vedtatt på årsmøte 22
22.03.12

§ 1.

Eierforhold
1.1 Løkkebergene Vel eier Løkkebergene Vels barnehage og barnehagebygningen, og har
arbeidsgiveransvar for de ansatte i barnehagen.

§ 2.

Drift
2.1 Løkkebergene Vels barnehage drives i samsvar med ”Lov om barnehager ” med forskrifter,
herunder forskrift om rammeplan for barnehagen, samt de til en hver tid fastsatte forskrifter og
retningslinjer. Videre driver barnehagen etter vedtekter for Løkkebergene Vels barnehage, gjeldene
avtaler med Drammen kommune og barnehagens årsplan.
2.2 Styreren er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

§3

Formål
3.1 Barnehagen skal gi barn et godt miljø vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne
slik at det enkelte barns personlighet utvikles.
3.2 Løkkebergene Vels barnehage skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til å gi barna
en oppdragelse i overensstemmelse med kristne grunnverdier.

§4

Foreldreråd
4.1 Løkkebergene Vels barnehage skal ha et foreldreråd som består av foreldre / foresatte til alle barna
i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.
4.2 Barnehagens styrer innkaller til konstituerende møte i foreldrerådet snarest mulig etter
barnehageårets start. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg bestående av 4 personer, hvorav 2 er
foreldrerådets representanter i samarbeidsutvalget. Arbeidsutvalget velges for 1 år av gangen med
mulighet for gjenvalg slik at kontinuitet sikres.
4.3 Foreldrerådsmøte avholdes etter behov med minst en ukes varsel. Foreldreråd kan innkalles når
halvparten av arbeidsutvalget eller fem foreldre / foresatte ønsker det.
4.4 Foreldrerådet har rett til å få forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.
Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt.
4.5 Ved avstemning i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn.

§5

Samarbeidsutvalget

5.1 Til samarbeidsutvalget i Løkkebergene Vels barnehage velger foreldrerådet, de ansatte og
Løkkebergene Vels styre to representanter hver.
5.2 Styrer i barnehagen forbereder saker for samarbeidsutvalget og fungerer som samarbeidsutvalgets
sekretær.
5.3 Styrer i barnehagen har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget, men ikke stemmerett med
mindre vedkommende er valgt medlem.
5.4 Representanter for foreldrene og de ansatte velges for et år om gangen. Eieren bestemmer selv
funksjonstiden til eierrepresentantene.
5.5 Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
5.6 Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og kunne uttale seg om saker som er viktig for barnehagens
innhold, som for eksempel årsplan, budsjett, driftsendringer, utnyttelse av arealer og lignende.
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§6

Opptak av barn
Barnehagens opptakskrets er definert som: barn med fast bostedsadresse i Bragernes skolekrets, samt
personalbarn.
6.1 Barnehagen er med i samordnet opptak med alle private og kommunale barnehager i Drammen.
Søknad om opptak av barn skjer på felles skjema og sendes til Drammen kommune for registrering.
Søknadsfristen er 1. mars og blir kunngjort i pressen.
6.2 Uttaket skjer etter kriterier fastsatt av Løkkebergene Vels styre.
6.3 Barnehagens styrer og en representant for Løkkebergene Vels styre foretar opptak av barn til
barnehagen.
6.4 Barnehagen tar imot barn fra 0 - 6 år. Barn som har fått plass i barnehagen,
er sikret plass frem til skolestart.
6.5 Opptakskriterier:
1. Barn med funksjonshemning i henhold til § 13 i Barnehageloven.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester (ref. barnehageloven
§13)
3. Søsken av barn som går i barnehagen ved oppstart.
4. Søsken av barn som går i barnehagen ved opptak.
5. Personalbarn
6. Alder og kjønn sett ut fra barnegruppenes behov og sammensetning.
7. Barn fra nærmiljøet.
8. Ved ellers like søknader vil det bli trukket blant disse.

§7

Oppsigelse / permisjon
7.1 Oppsigelse av barnehageplassen må skje skriftlig pr. den 1. en måned før sluttdato, og en må
betale for hele denne perioden.
7.2 Søknad om permisjon fra barnehageplassen behandles av barnehagens styrer og en representant for
Løkkebergene Vels styre.
7.3 Det er ikke anledning til å si opp plassen etter 1. april i inneværende barnehageår uten å betale for
denne perioden.

§8

Klage
8.1 Ved hovedopptaket kan søker klage på avslag om barnehageplass og på avslag om å få sitt første
eller andre ønske oppfylt.
Utenom hovedopptaket kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven §13
klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er
fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester.
8.2 Klagen må fremsettes skriftlig til Drammen kommune, og klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet
avgjørelsen er kommet fram til søkeren.

§9

Åpningstid
9.1 Barnehagens åpningstid er fra 07.30 – 16.30 fra mandag til fredag.
Barnehagen har følgende ferieordning : Sommerferie: Stengt i juli måned,
Påskeferie: Stengt i skolens påskeferie, Juleferie: Stengt f.o.m. 23.12. og åpnes igjen første
virkedag etter nyttår.
Eventuelle endringer må være vedtatt av eier innen 15.06. for tidligst å kunne gjøres gjeldene
pr.01.01 påfølgende kalenderår.
Barnehageåret starter 1.august.
Det avsettes 5 dager pr. år til planlegging, og disse dagene tar barnehagen ikke imot barn.
Styrer informerer foresatte i god tid om hvilke dager dette er.
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§ 10

Betalingsbestemmelser
10.1 Oppholdsbetaling fastsettes av Løkkebergene Vels styre i henhold til gjeldene lover og forskrifter,
og det betales for 11 måneder i året. Betalingsfrist er 1. i hver måned.
Det gis søsken – og inntektsmoderasjon i henhold til regler fra Drammen kommune.
Barnehagen har i tillegg rett til å kreve kostpenger per. måned som omfatter lunsj, melk og frukt
dette faktureres sammen med oppholdsbetalingen.
10.2 Dersom betaling uteblir for mer en to måneder, mister barnet plassen dersom betaling av skyldig
beløp ikke skjer, eller det ikke inngås avtale om nedbetaling, innen to uker etter mottagelse av
rekommandert brev.

§11

Internkontroll
11.1 Barnehagen har internkontroll i henhold til gjeldene regler. De viktigste lover som setter krav til
virksomheten er arbeidsmiljøloven, lov om brannvern, forurensningsloven, lov om tilsyn med
elektrisk anlegg og elektrisk utstyr, produktkontrolloven (forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

§12

Foreldre / foresattes plikter
12.1 Foreldre / foresatte har plikt til å delta på dugnader og arrangementer i barnehagens regi, og
Løkkebergene Vels styre kan fastsette betaling for uteblivelse.
12.2 Foreldre / foresatte plikter å gjøre seg kjent med barnehagens vedtekter som utdeles ved
tildeling av barnehageplassen.

§13

Arealfastsetting
13.1 Barnehagen følger kommunens norm for lekeareal som er 5,3 m2 for barn under 3 år og 4 m2 pr.
barn over 3 år.
I netto lekeareal beregnes følgende:
Lekerom og andre rom for barns aktiviteter som grupperom, aktivitetsrom, garderobe.

