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§ 1.     Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor.  

            Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bogen barnehage SA.  

            Barnehagen har sin virksomhet i Tønsberg Kommune på Tolvsrød. Barnehagen skal drives 

            i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og barnehagens eget planverk. 

            Bogen barnehage SA er en 2- avdelings Foreldre - eid barnehage. 

 

§ 2.     Formål.     

           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, neste kjærlighet, tilgivelse, likeverd og  

           solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som 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 tilpasset alder og forutsetninger. 

          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 mobbing og 

          diskriminering.  Jmfr:  Barnehagloven §1. 

          

         Formålet er ikke kapitalavkasting til medlemmene.                                                                                

         Eventuelt års overskudd skal godskrives egenkapitalen. 

 

§ 3.   Medlemskap. 

          Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i Bogen bhg. 

          Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, blir de automatisk tatt opp 

          som medlem av foretaket.  

• Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd eller medlemskontigent. 

• Medlemmene hefter ikke kreditorene for foretakets forpliktelser 

§ 4.   Utmelding. 

          Et medlem blir meldt ut av foretaket den dagen oppsigelsestiden utløper. 

          Har medlemmene flere barnehageplasser vil medlemmet bli meldt ut av foretaket, når det 

          siste barnets oppsigelsestiden utløper. 

 



§ 5.   Opptakskriterier. 

          Daglig leder tar inn og innstiller til opptak av nye barn i Bogen barnehage. 

          Barnehagen har følgende utgangspunkt for opptak: 1) Barn med nedsatt 

          funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter barneverntjenesten. 

          Jmfr: § 13. 2) Søsken av barn i Bogen barnehage. 3) Gruppesammensetningen. 

         4) Øvrige barn på søkerliste. 

         Søknad om endring av oppholdstid skal imøtekommes så fremt barnehagen har mulighet til å   

         tilby utvidet eller redusert tilbud. 

§ 6.   Opptaksperiode, oppsigelsesfrist, mislighold. 

          Barnehageåret regnes fra august – juli.  

          Barn som aksepterer tilbud om plass beholder plassen fram til barnet begynner på skolen.  

          Oppsigelse av barnehageplassen gjøres gjeldende fra den 1. dagen i måneden.                                                                                                         

          Oppsigelsestiden er 1 måned og det må betales foreldrebetaling i oppsigelsestiden.                                                                                                       

          Barnehageplassen sies automatisk opp det året barnet skal begynne på skolen. 

          Dersom foreldre/foresatte unnlater å følge barnehagens vedtekter, eller unnlater å betale  

          foreldrebetaling kan Daglig leder beslutte at barnet mister plassen sin i Bogen barnehage. 

          Et slikt forhold skal varsles 14 dager i forkant av vedtakets ikrafttreden. 

§ 7.    Foreldrebetaling. 

           Bogen barnehage følger statens maksimalsatser for oppholdsbetaling i barnehage.   

           Det betales totalt for 11 måneders opphold i barnehagen, og juli regnes som betalingsfri  

           måned. Kostpenger fastsettes av styret og kommer i tillegg.       

           Foreldrene forelegges korrekt betalingssats så fort endringene foreligger.                                                                                

§ 8.    Åpningstid. 

           Barnehagen har åpent mandag – fredag 07.30 – 16.30. Barnehagen holder stengt:  

           fra 22. des. – 2. januar og mellom palmesøndag og Skjærtorsdag.  

           Barnehagen er sommerstengt 4 uker i juli. Den første av disse 4 ukene holdes barnehagen  

           åpent, dersom det er etterspørsel fra minst 8 barn.  

           Søknadsfrist for barnehageplass denne uken er 1. mai. 

           Det betales kost – og oppholdsbetaling for denne uken. 

           Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret hvor barnehagen har stengt. 

 

§9.     Samarbeidsutvalget. (Su) 

           Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontaktskapende organ som skal forelegges  

           saker av betydning for barnehagen.  Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen og  

           andre viktige saker til vurdering, men har ingen myndighet til å fatte vedtak på vegne av  

           foreldre eller barnehagen.  2 fra styret representerer eier i samarbeidsutvalget, og utvalget 

           skal for øvrig være likt vektet med 2 representanter fra de ansatte og 2 fra foreldrene.  

§ 10.  Styret. 

           Foretaket skal ha et styre som består av 5 faste representanter. 

           3 foreldre/ foresatte og 2 personalrepresentanter, hvorav daglig leder utgjør en av  

           representantene. Representantene for foreldre/foresatte velges på årsmøte og  

           personalet velger sin representant før årsmøte.  Styret innkaller skriftlig til årsmøte med  

           minst 2 ukers varsel. Relevante sakspapirer kunngjøres sammen med innkalling til årsmøte.  

           Styret har ansvar for å tilsette daglig leder og daglig leder rapporterer til styret. Daglig leder  

           er saksforbereder og sekretær for styret. Daglig leder har ansvar for å ansette det resterende  

           personalet.  Styret velges for 1 år, og alle kan gjenvelges. Styret skal velges på årsmøte og  

           styret konstituerer seg selv i første møtet etter årsmøtet.  Styreleder skal utpekes blant  

           foreldrenes medlemmer i styret. Ved avstemninger gjelder simpelt flertall. 



§ 11.   Årsmøte. 

            Årsmøte arrangeres på våren og alle foreldre/foresatte bør være tilstede.   

            Innkalling til årsmøte med sakspapirer foreligger 2 uker før årsmøte. 

            På årsmøte legges fram: årsrapport, årsregnskap og valg. 

§ 12.   Foreldreråd. 

            Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte i barnehagen og utgjør barnehagens 

            øverste demokratiske organ. Foreldrerådet har 2 møter i året. Det kreves oppmøte fra                        

            2/3 av medlemmene for at foreldrerådet skal være beslutningsdyktig. 

            Ved avstemninger i foreldreråd kreves 2/3 flertall blant de oppmøtte.  

            Det reelle barneantallet i Bogen barnehage er antallet man kan stemme med.  

            1 barn = 1 stemme, 2 barn = 2 stemmer. Det kan ikke utstedes fullmakter for å stemme på 

            vegne av andre foreldre/ foresatte i foreldreråd. Jmfr: Barnehageloven §4. 

 § 13.  Konfidensielle opplysninger. 

            Skriftlig informasjon om barn i barnehagen holdes forsvarlig nedlåst og er ikke tilgjengelig 

            for andre enn barnehagens personale og de respektive barns foreldre/foresatte. 

            Skriftlige opplysninger om enkelt barnet makuleres når barnet har sluttet i barnehagen. 

§ 14.   Sykdom/ fravær. 

            Foreldrene må gi beskjed når barnet har fravær fra barnehagen, så raskt som mulig og  

            senest kl: 10.00 den aktuelle dagen. Ved sykdom må barnet holdes hjemme fra barnehagen  

            og barnet skal ha minst 1 symptomfri dag før de kommer tilbake til barnehagen. 

            Ped. leder har ansvar for å beslutte at et barn ikke er opplagt nok til å være i barnehagen,  

            dersom det oppstår sykdom eller andre forhold som tilsier det i løpet av barnehage dagen. 

§ 15.   Internkontroll. 

            Barnehagen har et internkontrollsystem. Dokumentasjon på internkontrollsystemene  

            oppbevares til en hver tid i barnehagen, og er tilgjengelig for hele barnehagens personale. 

§ 16.   Dugnad. 

           Foreldre/foresatte plikter til å delta i barnehagens dugnadsarbeid 2 ganger i året. 

           Barnehagen tilrettelegger for at de som ikke har mulighet til å delta på fastsatte dugnader  

           kan utføre sin del av dugnadsinnsatsen på et annet tidspunkt.   

           Det koster 500 kr ved uteblivelse eller ønske om å bli fritatt for dugnadsarbeid. 

           Innkrevne penger skal øremerkes vedlikeholdskostnader i barnehagen. 

§ 17.   Endring av vedtekter. 

            Endring av barnehagens vedtekter kan kun forandres på årsmøte eller på ekstraordinært  

            årsmøte.  Forslag til vedtektsendringer kunngjøres for foreldre senest 2 uker før årsmøte.  

§ 18.   Oppløsning/nedleggelse. 

            Ved en eventuell nedleggelse eller oppløsning av Bogen barnehage SA vil nettoformuen ved  

            organisasjonens sluttdato avsettes i et fond.  Fondet skal være øremerket Tønsberg barn og  

            tildeles midler til barn i barnehagens vertskommune med spennende prosjekter eller behov, 

            etter søknad. Fondet skal forvaltes av en komité som nedsettes ved opprettelse  

            av fondet. I komiteen skal det utpekes 2 repr. blant de ansatte og 2 repr. blant foreldrene. 

 

Bogen barnehage  14. mars 2018. 

 

 

 

Kristoffer Bjerke.                                                                      Kari Floan Knutsen. 

Styreleder.                                                                                 Daglig leder. 

Bogen barnehage.                                                                    Bogen barnehage. 


