
Vedtekter for Barnas Moa Barnehage

1. Eierforhold

Barnehagen er et aksjeselskap Barnas Moa AS som eies av Knut Thomas
Johansen.

2. Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen
bygger på vår kristne kulturarv og skal drives i samsvar med de til enhver tid
gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske
virksomhet.

3. Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

4. Opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn fra 0-6 år. Barn som er tildelt fast plass, får beholde
plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Det er ikke noe
kriterium at barnet må sogne til en spesiell skolekrets eller kommune. Ved opptak
av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

A) Barnehagelovens bestemmelser om prioritering av funksjonshemmede
barn med særskilte behov skal følges.

B) Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette
er viktig for å få besatt stillinger.

C) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

D) Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og
sikre en forsvarlig drift. Opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige
plasser skjer etter skriftlig søknad rettet til barnehagen, iht.
Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet
opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom
samordnet opptaksprosess.



Ved oppsigelse av plass må foreldrene gi skriftlig beskjed.

Oppsigelsesfrist ved oppstart med trivselsgaranti:

2 mnd. fra oppstartsdato som foreldrene har takket ja til. Trivselsgaranti: Hvis en
mot formodning ikke er fornøyd etter 2 mnd, kan foreldrene etter å ha benyttet
plassen i perioden, sende skriftlig klage til daglig leder på mail. Barnehagen vil da
sende et tilbakemeldingsskjema og hvis foreldrene fyller ut og sender i retur vil de
få refundert foreldrepenger eks. kostpenger for de to første månedene og
foreldrene kan da si opp plassen hvor barnehagen vil godkjenne oppsigelse
første dag etter mottatt ferdig utfylt skjema fra foreldrene.

Oppsigelsesfrist etter 2 mnd oppstartsperiode:

2 mnd. der sluttdato er den siste i hver måned. Foreldrene har ansvar med å
melde oppsigelse. Eks. vil oppsigelse levert i løpet av januar måned gi plass ut
mars måned. Oppsigelse av barnehageplass medfører at rett til barnehageplass
bortfaller etter oppsigelsesperioden. Betaling skal skje i oppsigelsesperioden selv
om plassen ikke benyttes, men barnehagen vil ikke fakturere kostpenger i slike
tilfeller. Betalingsforpliktelsen kan fravikes, etter beslutning av daglig leder,
dersom nytt barn kan overta barnehageplassen. Daglig leder kan varsle
oppsigelse av barnehageplass dersom foreldrebetaling ikke blir betalt.

Ved fravær på mer enn 10 dager i en kalendermåned kan foreldrene innen 3
mnd. fremsette krav om refusjon på å få dekke 50% av kostpengene på neste
faktura. Krav fremsatt etter 3 måneder eller når barnet har sluttet har ikke
tilbakevirkende kraft og er dermed ikke gyldig.

6. Fastsettelse av foreldrebetaling

Foreldrebetaling fastsettes av eier og skal ikke overstige maksimal sats. Det
betales ordinær betaling i alle måneder bortsett fra juli måned som er betalingsfri
uavhengig av når barnet tar ferie, slik at foreldrene summert betaler tilsvarende
11 måneder i løpet av ett år i 12 terminer. Kostpenger fastsettes av eier og skal
ikke være høyere enn kostnader til innkjøp + arbeidsmengde knyttet til
fremskaffelse av mattilbudet.

7. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke- og oppholdsareal pr. barn
over 3 år, og 5,3 m2 for barn under 3 år.

8. Åpningstid og ferie



Barnehagen er åpen fra kl. 6.30 til kl. 16.45 mandag til fredag. Barnehagen har
jul (inkl. lille julaften og julaften) - og påskestengt (inkl. den stille uke) og
sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

I tillegg er barnehagen stengt 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av året.
Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret starter i begynnelsen av august. Tilbud oppstart til nye barn ved
hovedopptak skjer vanligvis medio august når alle faste ansatte er ferdige med
ferieavvikling, om ikke annet er avtalt.

Skolestartere avslutter siste året i barnehagen før sommerferien og må ordne seg
SFO hvis de har behov for det etter ferien før skolestart.

Barn som har fått plass i andre barnehager etter sommerferien har siste dag i
barnehagen før sommerferien, uavhengig av når i august de får tilbud om plass i
ny barnehage.

9. Vilkår for kommunal støtte

Barnehagen har driftsavtale med Levanger kommune og har rett til å motta
kommunal støtte/ kommunalt driftstilskudd etter vilkår som er nedfelt i avtalen.

10. HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.

11. Helsekontroll av barn

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets
helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Før et barn
begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse, iht.
barnehageloven §50.

Vedtektene trer i kraft fra 31.12.2022


