
Vedtekter for Rannveigs Gårdsbarnehage as. 

1. Eierforhold. Privat barnehage med as som eierform.  

2. Lov om barnehager. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode 

utviklingsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem. 

3. Livssyn. Rannveigs Gårdsbarnehage er en livssynsnøytral barnehage. 

4. Formål. Gi mulighet for et spesielt barnehagetilbud. En gårdsbarnehage med dyr og natur 

som en ramme rundt den pedagogiske virksomheten. 

5. Opptaksmyndighet. Barnehagens eier har samordnet opptak med kommunen. 

6. Opptakskriterier.  Barn mellom 1 og 3 år bosatt i Tønsberg kommune. 

1.    Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om 

barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. (jfr. Barnehagelovens § 13)  

2.    Barn som kommer fra familier som har store belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming                                                                  

3.    Barnegruppens sammensetning mht. alder / kjønn for å ha balanse i gruppen.                            

4.    Søsken av barn i barnehagen det søkes til 

5.    Øvrige barn på søkerliste etter alder (eldste barn først) 

7. Opptaksperiode. Barnehageplass kan søkes hele året, men hovedopptaket har SØKNADSFRIST 

1.FEBRUAR. Søknader som kommer etter fristen er ikke med i hovedopptaket, men blir behandlet i supplerende 

opptak når det er ledige barnehageplasser. Tønsberg kommune har samordnet opptak av barn til alle 

barnehager. Alle søknader må skje via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også endringer i søknader og 

søknad om overflytting. Tønsbergbarnehagene er delt inn i 4 geografiske opptaksområder. Søkere som ønsker 

hjelp til å søke eller som ikke har personnummer kan henvende seg i servicesenteret i rådhuset for å få hjelp. 

8. Oppsigelsesfrist. Skriftlig oppsigelse må leveres innen 1. i mnd. Før barnet slutter. 

Oppsigelse av plassen må skje før 1.mars, ellers må det betales for resten av barnehageåret. 

9. Foreldrebetaling. Vi følger statens makspriser. Kostpenger kommer i tillegg på kr. 400,- pr. 

mnd. Full plass. Betalingen skjer forskuddsvis hver mnd. Det betales for 11 mnd. 

10. Depositum. Det betales inn depositum tilsvarende 2 mnd. Plass. Depositumet 

tilbakebetales ved barnehageslutt. 

11. Leke og oppholdsareal. Norm for oppholdsareal er 4m2 for barn over 3 år, 5,3m2 for 

barn under 3 år. Lekearealet inne er på 120m2 og er godkjent for 25 plasser. Lekearealet ute 

er om lag 500m2 inngjerdet, men betydelig større utenfor gjerdet. 

12. Barnehagens åpningstid.  Fra 07.15 til 16.30 5 dager i uker, 11 mnd i året. 

13. Ferier. Barnehagen er stengt hele juli, jul- og påskeuka. 

14. Styringsverket. Samarbeidsutvalget i barnehagen består av; 1 repr. Eier, 2 repr. 

Personalet, 2 repr. Foresatte, Styret har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

Møter etter behov. Foreldrerådet består av alle foreldrene. 

15. Internkontroll. Vi har utarbeidet et hensiktsmessig kontrollsystem som ivaretar driftens 

mange områder. Vår HMS blir jevnlig gjennomgått og kontrolleres av de ulike fagfeltene med 

gitte mellomrom. 



16. Innberetning for foreldrebetaling. Den av foresatte som betaler barnehageplassen for 

barnet, må fylle ut sitt personnummer på søknadspapirene, da innberetningsprosedyren 

krever det. 

17. Barnehagen har 3 plandager i løpet av barnehageåret. 

 

Oppdatert 1. januar 2014. 

 

Rannveig Grorud, eier 

 


