
 

 

VEDTEKTER  
ANNEN ETASJE BARNEHAGE 
 
 
1. Forvaltning av barnehagen (eierforhold) 
Annen Etasje barnehage eies og drives av Filadelfia, Ørje. 

Barnehagen skal drives i samsvar med  gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak 

som gjelder barnehagens drift og barnehagens vedtekter. 

Vedtektene er sendt Marker kommune til orientering. 

 

2. Formål. 
Barnehagelovens § 1 : 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 

Barnehagens tillegg til formålsbestemmelsen:  
Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av kristen tro og tradisjon 

 

3. Opptak og opptakskrets. 
Barnehagene i Marker har felles opptakskrets. 
 

Følgende opptakskriterier gjelder: 
a. Barn med nedsatt funksjonsevne. Jfr. Lov om barnehager §13. 

b. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og 

fjerde ledd.J.fr Lov om barnehager § 13 

c. Barn fra hjem med spesielle behov og spesielle forhold hos barnet selv. 

d. 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. 

e. Etter alder, de eldste prioriteres først. 
Vedlegg dokumentasjon fra lege, psykolog, barnevern, PPT, helsestasjon eller sosialetaten hvis barn søkes inn under 

opptakskriterier 1, 2 eller 3. 

 

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 barnehageplasser kan barn fra andre kommuner tildeles plass, og beholder 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. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Foreldrebetaling og oppsigelse. 
Foreldrebetalingen reguleres av føringer fra Stortinget. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. 

Det blir betalt for 11 måneder (det trekkes en uke fra i desember  pga romjulsstengt) I tillegg betales det 

for kost. 

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr,2,og 50 % for barn nr.3 og flere. Søskenmoderasjonen gjelder 

også når en har barn i flere barnehager i kommunen. 

Manglende foreldrebetaling for 2 måneder kan føre til at barnet mister plassen. Sykefravær eller annet 

fravær medfører ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Etter skriftlig søknad kan det i særlige tilfeller 

vurderes  reduksjon av foreldrebetaling ved fravær utover en måned. 

Vedr nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling,  leveres elektronisk søknad til Marker kommune  

innen 1.juni hvert år. 

 

Oppsigelse/ endringer av barnehageplassen skjer elektronisk via kommunens tjenesteside . 

Oppsigelsestiden er 1 måned regner fra 1. eller 15. i hver måned. Oppholdsbetalingen løper hele 

oppsigelsestiden. 

Ved oppsigelse av barnehageplassen etter 1.mai, må barnehageplassen betales ut barnehageåret 

selv om barnet blir tatt ut av barnehagen. I  tidsrommet 1.mai til 15.juli er oppsigelsestiden 2 måneder. 

 

5. Arealutnytting. 
Barnas leke- og oppholdsareal er 2. etg :85,3 kvm+ 1.etg: 115 kvm. Arealnormen pr. barn er: 

Barn over 3 år: 4 kvm pr barn 

Barn under 3 år:5,3 kvm pr barn. 

 

6. Aldersgruppe og åpningstid. 
Annen Etasje barnehage har en avdeling for barn i alderen 1 til 5 år. 

Barnehageåret starter med planleggingsdag medio august. Åpningstiden er kl 7.00 til 16.30 mandag 

tom fredag. 

Barnehagen holder sommerstengt 4 uker, fra midten av juli til midten av august (uke 28-31), samt i 

skolens jule- og påskeferie (siste dag før juleferie er 22. desember)  Barnehagen avvikler 5 

planleggingsdager i løpet av året.. Disse datoene gjøres kjent ved oppstart av nytt barnehageår. 

 

7. Foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.  

Det skal fremme fellesinteresser til foreldrene ,og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ 

Som bl.a fastsetter barnehagens årsplan. 

Det er sammensatt  av representanter fra foreldrene,  personalet og eier. 

 

8. Taushetsplikt. Opplysningsplikt. Politiattest. 
Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13,i fht opplysninger om barna, pårørende og 

familieforhold. Derimot har barnehagepersonalet opplysningsplikt til barnevernstjenesten hvis mistanke 

om omsorgssvikt er tilstede (Barnehageloven § 22) 

Alle som skal arbeide i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest ved ansettelse. 

 

9. Internkontroll. 
Barnehagen skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til forskrift om HMS (helse, miljø 

og sikkerhet) og barnehagens eget internkontrollsystem. Barnehagen gjennomfører 

kontinuerlig internkontroll med sjekklister-i følge Forskrift om Internkontroll og Forskrift om 

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Det er kommunen som skal føre tilsyn med den enkelte barnehage i kommunen. 

  

10. Iverksetteing og endring av vedtektene 
Vedtektene for Annen Etasje barnehage gjøres gjeldende fra 1/5-2016. 

Endringene av vedtektene kan bare foretas av eier etter uttalelse fra Samarbeidsutvalget, og 

sendes kommunen til orientering. 

 
 

 



 

 


