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Vedtekter for Brekke Naturbarnehage AS 

 

 

 

§1. Barnehagens eierforhold 

Barnehagen eies og drives av Slagen Menighetsråd. Selskapets forretningskontor er i 

Tønsberg kommune. 

Barnehagen skal drives i samsvar med «Lov om barnehager», rammeplan, gjeldende 

forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og barnehagens årsplan. 

Selskapets styre skal ha 3 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere 

beslutning. Slagen Menighetsråd oppnevner 3 representanter, hvorav en som leder av 

styret. Barnehagens daglige leder er medlem av styret. Det skal velges en ansattevalgt, 

og en foreldrevalgt. Alle verv velges for 2 år. 

 

 

§2. Formål og innhold 

Brekke Naturbarnehage AS skal legge vekt på utendørs lek og aktivitet, og har skogen 

som sin lekeplass og pedagogiske arena. 

Barnehagen drives med utvidet kristen formålsparagraf. 

Den etiske veiledningen i barnehagen skal formidle sentrale, kristne verdier og 

tradisjoner slik de bla. kommer til uttrykk gjennom de store kristne høytidene. 

Formidlingen skal ta hensyn til barnas alder, modenhet og hjemmemiljø. Barnehagen skal 

hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med de kristne grunnverdier. 

Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til 

toleranse, til å ha omsorg for andre, og å utfolde seg ved å tilby allsidige leke- og 

aktivitetsmuligheter. I samarbeid med hjemmet skal barnehagen 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 humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

(Barnehagelovens §1) 

 

 

§3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Alle foreldre i barnehagen er medlem av foreldrerådet. Barnehagen skal ha et 

samarbeidsutvalg (SU). 

SU består av styreleder, ansattevalgt, styrer i barnehagen og 2 foreldrevalgte, 

fortrinnsvis en fra hver base. 
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§4. Opptaksmyndighet og samordnet opptak 

Opptak av barn foretas av rådmannen i samarbeid med barnehagen.  

Klagenemd blir oppnevnt av bystyret og består av 3 medlemmer. Klagen håndteres etter 

barnehagelovens forskrifter om saksbehandlingsregler §6 – 9. 

 

Barnehagen samarbeider med kommunen om opptak av barn, jfr. Barnehagelovens §12. 

Tønsberg Kommune har følgende opptakskretser: 01 – Sem/Hogsnes, 02 – Eik/Barkåker, 

03 – Sentrum, 04 – Slagen. 

 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. februar. 

 

 

§5. Overflytting fra en barnehage til en annen 

Overflytting fra en barnehage til en annen vurderes i forkant av hovedopptak og ved 

supplerende opptak. Følgende kriterier legges til grunn: 

- Søsken av barn i barnehagen det søkes til. 

- Barn i barnehage som avvikler drift. 

- 3 – 6 åringer med plass i familiebarnehage. 

- Barn bosatt i barnehagens opptaksområde og som har barnehageplass utenfor 

opptaksområdet, se §4. 

- Øvrige overflyttingssøknader. Søknader som vurderes likestilte tildeles etter 

alder (eldste barn først). 

 

 

§6. Opptakskriterier 

Barnehagen tar imot barn i alderen 1 – 6 år som er bosatt i Tønsberg Kommune. Det er 

mulighet for deltidsplass. 

 

I prioritert rekkefølge følger barnehagen disse kriteriene mht opptak: 

- Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

plass. 

- Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om 

barneverntjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd .(jfr Barnehagelovens 

§13) (Gjelder barn som er yngre enn et år innen utgangen av august) 

- Barn med søsken i barnehagen. 

- For å sikre barna et godt pedagogisk tilbud vil barnehagen ved opptak forsøke å 

ta hensyn til gruppens sammensetning som alder, kjønn, bakgrunn og behov. 

Sammensetningen bør gjenspeile samfunnet for øvrig. Det legges vekt på barnets 

tilknytning til nærmiljøet.  

- Øvrige barn på søkerliste etter alder. 

 

 

§7. Opptaksperiode 

Barnehageåret varer f.o.m 1. august t.o.m 31. juli. 
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Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. februar, søknader som kommer etter dette blir 

satt på venteliste. Disse vil være med på supplerende opptak, som foregår fortløpende 

hele året. 

 

Barn som får plass i barnehagen får beholde plassen fram til 31. juli det året barnet 

begynner på skolen. 

 

Ved flytting til annen kommune får barnet, hvis ønskelig, beholde plassen ut påbegynt 

halvår. 

 

 

§8. Oppsigelsesfrist 

Oppsigelse av plass skal leveres skriftlig. Oppsigelsesfrist er en måned med virkning fra 

den 1. i påfølgende måned. Dersom oppsigelsestiden går ut over 15. mai skal det betales 

ut barnehageåret. 

 

Manglende betaling (dvs restanse på 2 måneder eller mer) eller annet brudd på 

barnehagens vedtekter kan føre til at barnet mister plassen. Avgjørelsen om dette tas 

av styret i barnehagen. 

 

 

§9. Foreldrebetaling 

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser. Foreldrebetalingen 

faktureres med forfall den 15. for inneværende måned i 11 måneder   – juli er 

betalingsfri. Søskenmoderasjon er30 % på 2. barn og 50 % på 3. barn.  

Redusert plass betales med 10 % mer enn oppholdstid: 50 % plass – 60 % 

foreldrebetaling osv. 

 

 

§10. Leke- og oppholdsareal 

Inneareal: 4 – 5,3 m2 pr barn. 

Barnehagen legger stor vekt på utendørs lek og natur, og stor base har den tilgrensende 

skogen med området rundt den store gammen som barnas leke- og læringsarena.  

Barna må alltid være kledd med egnede klær til uteaktivitet, og det er utarbeidet egne 

retningslinjer om dette. Barnet skal til enhver tid ha egnet skiftetøy i barnehagen.  

 

 

§11. Barnehagens åpningstid 

Barnehagen har åpent mandag til fredag. Åpningstid er kl 0715 til kl 1630. Mellom kl 

1000 og kl 1500 står barnehagen fritt til å disponere tiden, og vil ikke behøve å vente på 

barn som blir levert senere eller hentet tidligere. 

 

Hvis barn gjentatte ganger leveres eller hentes utenom åpningstid vil dette medføre et 

gebyr på kr 500,00. Skriftlig varsel vil bli levert før gebyret innkreves. 
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Ferier: 

Barnehagen holder stengt julaften, i romjulen og på nyttårsaften. 

Barnehagen holder stengt fra palmesøndag til 2. påskedag. 

Barnehagen holder stengt 3 uker i juli. 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt. 

 

 

 

§12. Konfidensielle opplysninger 

Medarbeiderne i barnehagen har underskrevet taushetserklæring i henhold til 

forvaltningslovens §13. Personalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og 

barneverntjenesten etter barnehagelovens §21 og 22. 

Skriftlige opplysninger/informasjon om barn i barnehagen er ikke tilgjengelige for 

andre enn barnehagens pedagogiske personale og barnets foresatte. 

Når barn slutter i barnehagen arkiveres eventuelle dokumenter 1 år i barnehagen, 

hvoretter de makuleres. 

 

 

§13. Helse 

Når barnet begynner i barnehagen skal det fremlegges en erklæring om barnets helse. 

Fravær skal meldes til barnehagen innen kl 1000 samme dag. 

Barnehagen følger Folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns sykdom. Leder og 

ansatte har rett til å sende syke barn hjem. 

 

 

§14. Internkontroll 

Barnehagen har egne internkontrollsystemer. Dokumentasjon på internkontroll-

systemene finnes i barnehagen. 

 

 

§15. Endring av vedtektene 

Vedtektsendringer vedtas på generalforsamling, evt. ekstraordinær generalforsamling. 

 

§16. For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 

 

 

Vedtektene er vedtatt av Slagen Menighetsråd den 13.06.2017. 


