VEDTEKTER FOR EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE
Eventyrskogen er en to-avdelings barnehage. En avdeling for barn fra 0-3 år, og en
avdeling for barn fra 3-6 år.
Åpningstida er fra 07.00-16.45 mandag til fredag. Frem til kl.12.00 julaften (vi holder
stengt i romjula, og åpner første virkedag etter nyttår). Frem til kl.12.00 siste
virkedag før påske (vi åpner første virkedag etter helligdagene). Ellers følges andre
offentlige helligdager. Barnehagen holder stengt de to siste ukene i juli og den første
uka i august (vi følger SFO med åpning etter sommerferie).
1.

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som drives i samsvar med "Lov om
barnehager" og "Rammeplan for barnehagen". Barnehagen eies og drives av Maria Helleland.

2.

Barnehagelovens formål § 1.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt
for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse
grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner
og livssyn, og slik de 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. 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.

3.

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13 til § 13f.
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er
beskrevet i barnehagelovens § 21 og § 22.

4.

Opptak skjer i prioritert rekkefølge og ifølge samordnet opptaksprosess i Kristiansand kommune.
Opptakskretsen er barn i nærmiljøet (Strai, Torridal).
Opptak i Eventyrskogen i prioritert rekkefølge:
 funksjonshemmede
 barn under forebyggende barnevern
 søsken av barn med plass
 søsken av barn som har gått her tidligere
 ordinære søkere
Når barnet først er tatt opp i barnehagen får det automatisk plass hvert år.
Barnehagen har en gjensidig, skriftlig oppsigelsesfrist på to måneder. Hvis barnet blir trukket ut
innen denne fristen må den månedlige betalingen betales ut oppsigelsestida. Blir plassen erstattet
av et nytt barn faller dette bort.

5.

Foreldrebetaling. Frist for betaling av den månedlige oppholdsavgiften / kostpenger er den 1. i
hver måned. Det henvises til Kristiansand kommunes hjemmeside for informasjon om gratis
kjernetid for 3, 4 og 5-åringer, gradert foreldrebetaling, søskenmoderasjon og makspris.
Juli er betalingsfri.

6.

Innkalling til foreldremøter vil skje skriftlig og med minst to ukers varsel.
Innen utgangen av september hvert år skal det avholdes foreldremøte hvor valg av foreldrenes
representant til samarbeidsutvalget foretas.
Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av to representanter for foreldrene, to representanter
for personalet og en representant for eier. Samarbeidsutvalget velges for ett år av gangen.
Samarbeidsutvalgets oppgaver er å være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, å
være bindeledd mellom foreldrene, personalet og eier, å arbeide med å fremme kontakt mellom
barnehagen og samfunnet, å behandle årsplan og vurdere gjennomføring av denne, og å organisere
nødvendig dugnadsarbeid.

7.

Foreldre forplikter seg til fem timers dugnadsarbeid pr. barnehageår pr. familie.
Datoer for fellesdugnad gis god tid i forveien. Dugnadsarbeid kan også gjøres utenom de
fastsatte fellesdatoene. Dugnadsarbeidet kan variere fra konkrete oppgaver, til at dere kan
komme med innspill om hva som kan gjøres. Påmelding til de ulike dugnadene henges opp sammen
med arbeidsoppgaver til spesifikke datoer.

8.

Barnas leke- og oppholdsareal inne i barnehagen er på 152 m2.
Barn under tre år har 5,3 m2 og barn over tre år har 4 m2.
Barnas leke- og oppholdsareal ute er på ca. to mål.

9.

Barna er ulykkesforsikret den tida de er i barnehagen.
Barnehagens intern-kontrollsystem er styrerens ansvar til enhver tid å ha oppdatert og følge ved
f.eks. brannøvelser og andre beredskapsplaner.

