
VEDTEKTER FOR GRUSVEIEN OG GRANSTUA FAMILIEBARNEHAGE 
 
 

1. NAVN OG EIERFORHOLD  
Barnehagens navn er Grusveien og Granstua Familiebarnehage. Vi  har 
plass til 8 barn. 
Barnehagen eies av Nina Bollæren Sandvik ( Grusveien) og Irene Homleid 
Kristiansen (Granstua).  
Vi holder til i Fregattveien 19 b,3150 Tolvsrød. 
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplanen. 
 
 

2. FORMÅL OG INNHOLD 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk 
arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på 
åndsfrihet, nestekjærlighet og tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier 
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. (Barnehagelovens §1, første ledd) 
 
 

3. SAMARBEIDSUTVALGET OG FORELDRERÅD 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et 
foreldreråd og et samarbeidsutvalg. ( Barnehagelovens §4) 
Foreldrerådet består av alle foreldrene. 
Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av eiere, 1representant fra de 
ansatte og 1 representant fra hver barnegruppe. 
 
 

4. OPPTAK 
Vi har samordna opptak med kommunen. 
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.  
Det kan også søkes om barnehageplass resten av året. Hvis det er ledige 
plasser etter hovedopptaket tildeles disse fortløpende. 
Du kan søke om barnehageplass når barnet har fått personnummer. 
Barnehageåret varer f.o.m 1.august t.o.m 31.juli. 
 
 



5. OPPTAKSKRITERIER  
Grusveien og Granstua Familiebarnehage tar i mot barn fra 1-3 år. 
Det er eier som foretar opptaket som forøvrig er samordna med 
kommunen. 
Ved opptak legges det vekt på barnets alder og kjønn for å få en mest 
mulig homogen barnegruppe. 
 
 

6. OPPSIGELSESFRISTER 
Det er 2 måneders gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist gjeldende fra den 1. 
i hver måned.  
Barn som har fått tildelt plass har denne frem til 1. august det året de 
fyller 3 år. De får overflytting til ordinær barnehage, men det må søkes 
overflytting innen søknadsfristen. 
Barn som slutter i barnehagen etter 1.mai må betale ut juni måned.  
Plasser som er tildelt for høsten kan ikke sies opp etter 1.mai. Dersom 
dette skjer må man betale fullt for august måned.  
Når man tildeles plass må denne betales f.o.m 1.august selv om man 
velger å ikke benytte seg av plassen før senere på året. 
 
 

7. FORELDREBETALING  
Foreldrebetaling fastsettes etter statens takster.  
Betalingen skal skje forskuddsvis før den 1. i hver måned.  
Dersom betalingen ikke er mottatt innen den 10. samme måned og 
annen avtale ikke er inngått, regnes plassen som oppsagt.  
Det betales fullt i 11 måneder. Ved barns fravær betales det som vanlig. 
Vi viser forøvrig til Tønsberg kommune sine nettsider angående redusert 
foreldrebetaling og søskenmoderasjon. 
 
 

8. ÅPNINGSTIDER 
Barnehagen har åpent mandag-fredag.  
Åpningstiden er kl 07.30 - 16.30. 
Ferier: 
Barnehagen holder stengt f.o.m lille julaften t.o.m 1. nyttårsdag. 
Vi har stengt fra palmehelgen og t.o.m 2.påskedag. 
Vi holder fast på den gamle tradisjonen og holder stengt St. Hansdagen ( 
24. juni). 
Barnehagen har sommerstengt i hele juli måned. 



Planleggingsdager: 
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året og da er barnehagen 
stengt.  
 
 

9. PERSONALET 
Grusveien og Granstua Familiebarnehage drives av eiere.  
Eiere har arbeidsgiveransvar og ansvar for at driften er i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter. 
Barnehagen har ansatt en barnehagelærer 14 timer pr uke. 
Barnehagelæreren har ansvaret for barnehagens pedagogiske opplegg og 
for veiledning av det øvrige personalet. Hun er også virksomhetsleder i 
barnehagen. 
 
 

10. TAUSHETS OG OPPLYSNINGSPLIKT  
Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter gjeldende regler i 
forvaltningslovens §13.  
Personalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og 
barnevernstjenesten etter Lov om Barnehager §21 og §22.  
 
 

11. HELSEMESSIGE FORHOLD 
Når barnet begynner i barnehagen skal det legges frem en erklæring om 
barnets helse, og det er en forutsetning at barnet følger 
vaksinasjonsprogrammet.  
Barnehagen følger Folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns 
sykdom. 
 
 

12. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER 
Endring av vedtektene skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
 
 

13. OPPHØR AV DRIFT 
Opphør av drift kan vedtas av barnehagens eier.  
Ved opphør skal barnehagen drives ut påbegynt barnehageår med minst 
1 måneds varslingsfrist. 
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