BARNEHAGEVEDTEKTER FOR BRUSE BARNEHAGE SA
Revidert i styremøte 13.03.19

1) Bruse barnehage SA drives i henhold til barnehageloven. Det vises til foretaksvedtektene ang.
barnehagens eierform.
2) Bruse barnehage er med på kommunalt opptak av barn, og følger opptakskriterier jfr.
Barnehagelovens § 9. Søknaden skjer elektronisk via hjemmesida til Levanger kommune. Søsken ved
søknadstidspunkt for hovedopptak har fortrinn ved opptak. Tidligere eiere har fortrinn i 3 år regnet
fra oppstart høst.
3) Barnehagen har et hovedopptak på vårhalvåret, med oppstart påfølgende høst. Dersom det er
ledige plasser i barnehagen, kan barn tas opp utenom hovedopptak. Barnehageåret går til 1. august,
med mulighet til å ha plass til 15. august for skolestartere. Behov for utsatt sluttdato varsles innen 1.
mai. Barnet har barnehageplass til skolestart, dvs. de trenger ikke å søke for hvert år.
Oppsigelsestiden er 3 mnd. Oppsigelsen skal være skriftlig, og det skal betales fullt for hver påbegynt
måned. Særtilfeller som skyldes sykdom eller andre spesielle forhold skal behandles av styret.
Dersom plassen straks overtas av et annet barn, trengs det ikke å betales for plassen i 3 mnd.
Barnehagen tilbyr følgende plasstyper: 60 %, 80 % og 100 %. Det kan tilbys andre plasstyper ved
behov, hvis det er mulig ut fra barnegruppens sammensetning. Ved ønske om endring av plasstyper,
gjøres dette av foreldre/foresatte på kommunens hjemmesider.
4) Barnehagesatsene følger de kommunale satsene, og gjøres gjeldene på samme tidspunkt som
disse.
5) Bruse barnehage er beregnet for førskolebarn fra 0 år og til skolestart.
Leke- og oppholdsareal er godkjent jfr. Barnehageloven. Bruse barnehage har en godkjenning på 448
kvadratmeter innvendig. Dette utgjør 7,8 kvadratmeter pr småbarn og 6 kvadratmeter pr storbarn.
6) Bruse barnehage er åpen alle hverdager. Barnehagens åpningstid er 06.30-16.45.
Barnehagen er stengt 5 dager pr år, på grunn av planleggingsdager (refererer til årsplan for
barnehagen)
Bruse barnehage vil i forkant av jul, påske og sommerferie kartlegge når hvert enkelt barn har behov
for åpen barnehage.
Alle barn skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av et kalenderår, minimum 3 av ukene skal være
sammenhengende. Den 4. uken skal også være en hel sammenhengende arbeidsuke (mandagfredag). All ferie skal tas ut i skoleferien dvs. i løpet av 8 uker, jfr. skolerute.
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Det må være minimum 2 familier som har behov for åpen barnehage i jul og påske, for at
barnehagen skal holde åpent.

7) Konsekvenser ved for sen/uteblitt foreldrebetaling: ved førstegangs purring påløper et gebyr på 70
kr. Ved gjentatt uteblitt betaling mister barnet barnehageplassen.
Foreldrebetalingen er 11 måneder i året.
Ved for sen henting, betales et gebyr pr. påbegynt halvtime pr. barn utover åpningstid. Gebyret
følger kommunale satser.

8) Tøy og private eiendeler skal merkes med navn.
Barnehagen er ikke ansvarlig for slitasje av/tap og skader på tøy eller medbrakte private eiendeler.
9) Bruse barnehage har ulykkes- og skadeforsikring for alle barn og ansatte.
10) Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg og foreldreråd, jfr. LOV 2005-06-17 nr. 64: Lov om
barnehager (barnehageloven) § 4:
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare
foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Foreldreutvalget må velge en leder og en
nestleder som sitter i SU.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt
representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn
hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal bestå av 4 medlemmer, med like mange
foreldre som barnehageansatte. Medlemmer i SU velges for 2 år, med valg av 1 stk.
foreldrerepresentant og 1 stk. ansatt-representant hvert år.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.
11) Viser for øvrig til barnehagens internkontroll og til foretakets vedtekter.
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