
VEDTEKTER FOR ØYMARK BARNEHAGE 
 

Styret i Marker Normisjon har fastsatt disse vedtektene for Øymark barnehage i medhold av lov 
17.Juni nr. 64 om barnehager og forskrifter for denne. Vedtektene er sendt Marker kommune til 
orientering. 
 
 
1. FORVALTNING AV BARNEHAGEN (eierforhold m.m.) 
Øymark barnehage eies og drives av Marker Normisjon, som bygger sin virksomhet på den 
norske kirkes grunn. Eiers oppgaver og ansvar tilligger Marker Normisjon. Barnehagen skal 
drives i samsvar med gjeldene lover, forskrifter, retningslinjer, og kommunale vedtak som gjelder 
barnehagens drift og barnehagens vedtekter. 
 
2. FORMÅLSBESTEMMELSE (paragraf 1 i barnehageloven) 

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 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. 

 
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 
diskriminering. 

 
3. UTVIDET FORMÅLSPARAGRAF 
Retten til såkalt utvidet kristen formålsparagraf er videreført i den nye loven (av 01.08.2010). Det 
står: ”Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke 
kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. Altså vil vi i 
Øymark Barnehage fortsatt kunne bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av 
kristen tro og tradisjon.  
 
4. BARNEHAGENS INNHOLD (paragraf 2 i barnehageloven) 

Barnehagens skal være en pedagogisk virksomhet. 
 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter. 

 
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 

bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 
 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle 
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
 

Barnehagen skal ha en helsefremmede og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. 
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5.OPPTAK AV BARN 
Barnehagene i Marker har felles opptakskrets. Opptak av barn skjer etter følgende regler; 
1) Barn med nedsatt funksjonsevne. Jfr. Lov om barnehager § 13. 
2) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og 
fjerde ledd. Jfr. Lov om barnehager §13. 
3) Barn fra hjem med spesielle behov og spesielle behov hos barnet selv. 
4) Søsken etter alder, til barn som allerede har plass i denne barnehagen; denne regelen gjelder 
kun når alle barn i kommunen sikres barnehageplass siste året før skolestart. 
5) Etter alder, de eldste prioriteres først. 
For barn som søkes inn under opptakskriterier 1, 2 og 3, vedlegges dokumentasjon fra offentlig 
instans. 
 
6. OPPTAKSKRETS 
Barn bosatt i Marker kommune har fortrinnsrett til barnehageplass. Ved flytting til annen 
kommune i løpet av barnehageåret beholder barnet plassen ut barnehageåret og må eventuelt 
søke på nytt neste barnehageår. Ved ledige plasser kan barn fra andre kommuner tildeles plass 
og beholde plassen ut barnehageåret, og må eventuelt søke på nytt neste barnehageår. Barn 
som ikke bor i Marker kommune og som i hovedopptaket søker om å få beholde plassen, får 
fortsette i den barnehagen der de allerede går, hvis alle søkere fra Marker kommune kan tildeles 
en barnehageplass. 
 
7.OPPSIGELSE, BETALING OG SØSKENMODERASJON 
Oppsigelse av barnehageplassen må skje skriftlig til barnehagestyreren. Oppsigelsestiden er 1 
måned regnet fra 1. eller 15. i hver måned. Fra 1. mai til 15. juli er oppsigelsestiden 2 måneder. 
Oppholdsbetalingen løper hele oppsigelsestiden. Foreldrebetalingen fastsettes i budsjett ut fra 
statlige føringer. Betalingen blir innkrevd for hver måned og 11 måneder i året.  
Søskenmoderasjon er for barn nr to 30 % og for barn nr tre 50%. Søskenmoderasjonen gjelder 
også når en har barn i flere barnehager i kommunen. Sykefravær eller annet fravær medfører 
ikke reduksjon i foreldrebetalingen.  
 
8. MANGLENDE FORELDREBETALING 
Manglende foreldrebetaling ut over 2 mnd kan føre til at barnet mister barnehageplassen. 
 
9. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 
Barnas leke- og oppholdsareal inne er 131 kvm. Arealnormen pr. barn er 4 kvm for barn over tre 
år, og 5,3 kvm for barn under tre år. Når det ikke er til hinder for den daglige driften av 
barnehagen, kan lokalene brukes til andre møte- og aktivitetstilbud. Barnehageeier/ barnehagens 
ansatte står ansvarlig for utleie og bruk. 
 
10. ÅPNINGSTID 
Barnehagen er åpen fra 07.00-16.30, fem dager pr. uke. Barnehagen er stengt i skolens jul- og 
påskeferie, 4 uker om sommeren (fra midten av juli til midten av august) og fem 
planleggingsdager pr. år. 
 
11. SAMARBEIDSUTVALGET 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som blant 
annet skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Det består av 2 
representanter valgt av foreldrene, 2 representanter fra personalet og 1 oppnevnt av eier. 
Foreldrenes og personalets representant velges for et år av gangen. Eierens representant 
oppnevnes av Marker Normisjon for 4 år. 
 
12. FORELDRERÅD 
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom 
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og 
har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved 
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avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. 
 
13. ANSETTELSE AV PERSONALE 
Marker Normisjon ansetter personale og fastsetter stillingsinstrukser. Styreren har anledning til å 
uttale seg ved tilsettinger. Styrer og pedagogisk leder skal ha førskolelærer utdanning. 
Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge fram gyldig helse- og politiattest. 
Personalet ansettes på 6 måneders prøvetid. 
 
14. INTERNKONTROLL/TILSYN 
Barnehagen gjennomfører internkontroll med sjekkliste hvert år, i følge forskrifter om 
internkontroll. Ved eventuelle endringer i den daglige driften skal MHVIØ (Miljøretta helsevern i 
Indre Østfold) søkes om godkjenning. Det er kommunen som barnehagemyndighet som skal føre 
tilsyn med den enkelte barnehage i kommunen. 
 
15. FORELDREMØTER 
Barnehagen gjennomfører minst et foreldremøte i løpet av barnehageåret. Foreldrerådet kan 
arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler minst en gang pr. år. 
 
16. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTENE 
Vedtektene for Øymark barnehage ble sist endret 27.10.10. Endringer av vedtektene kan bare 
foretas av eier etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og sendes kommunen til orientering. Eier 
kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes. 
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