Fosnes kommune
Fosnes oppvekst og kultur

VEDTEKTER FOR JØA BARNEHAGE
Sist endret av Fosnes kommunestyre, sak 94/17, 14.12.2017
Jøa barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64. Kravet om
vedtekter er hjemlet i § 7.
1) Navn – eierforhold
Barnehagens navn er Jøa barnehage og omfatter heldagsopphold.
Eier er Fosnes kommune.
2) Formål
 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.
 Barnehagen er et naturlig ledd i kommunens forebyggende barnevern.
3) Styring
Foreldrerådet skal være i samsvar med loven. Jøa barnehages samarbeidsutvalg består av en
representant fra ansatte, en foreldrerepresentant, en representant fra Fosnes
kommunestyre. Styrer deltar som sekretær og møteleder.

4) Rammer for driften
Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for
barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og
retningslinjer, kommunale vedtak, samt plan for den enkelte barnehage.
5) Inntak av barn
 Jøa barnehage er åpen for barn som hører hjemme i Fosnes kommune. Dersom det er
ledig plass, kan det tas inn barn fra andre kommuner.
 Det gjøres to hovedopptak i året; 1.august og 1.januar. Plass i barnehagen tildeles etter
skriftlig søknad som sendes styrer i barnehagen innen bekjentgjort frist (1.mars og
1.september). Opptaket foretas av barnehagen og oppvekstkontoret i fellesskap.
 Søkere utenom hovedopptak tildeles plass inntil barnehagen har fylt opp kapasiteten.
Med kapasitet forstås bemanningsberegningen knyttet til antall plasser ved hovedopptak
og/eller barnehagens arealbegrensninger.
 Ved flere søknader enn ledige plasser/kapasitet ved hovedopptak, avgjør oppvekstsjefen
hvem som får tildelt plass. Kriteriene i pkt. 8 skal da legges til grunn.
 Det tas inn barn i alderen 1 – 6 år (må ha fylt 1 år innen utgangen av henholdsvis august
og februar).
 Søkere skal gis skriftlig melding om tildelt plass.
6) Rett til barnehageplass
 Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den
måneden barnet fyller ett år samsvar med barnehageloven med forskrifter.
 Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der de er bosatt. For at retten skal være
oppfylt, må reiseavstand til tilbudt barnehageplass i kommunen ikke være urimelig lang.
 Barnet skal tilbys deltids- eller heltidsplass etter søkers ønske. Som hovedregel tilbys ikke
endagsplass. Retten anses som oppfylt dersom man i en periode på maksimum tre
måneder tilbys deltidsplass i påvente av heltidsplass. Ingen som søker om deltidsplass
skal være nødt til å ta en heltidsplass.
7) Tilbud
Jøa barnehage tilbyr følgende opphold:
 2 dager pr. uke
 3 dager pr. uke
 4 dager pr. uke
 5 dager pr. uke

8) Inntakskriterier
Inntak foretas av oppvekstsjefen etter tilråding fra styreren. Ved inntak skal det legges vekt
på følgende kriterier etter slik prioritering:
a) Funksjonshemmede barn etter sakkyndig vurdering
b) Barn som har plass går foran nye søkere
c) Søsken av barn som har plass
d) Barn som søker hel plass går foran barn som søker deltidsplass
e) Alder, slik at eldre barn går foran yngre.
I

Inntaket gjelder for barnehageåret, eventuelt den del av barnehageåret som gjenstår
ved inntak.

II

Oppsigelse eller endring av plass skal skje skriftlig med minst 1 måneds varsel.

III

Barn som har plass, har plassen fram til 01.08. det året barnet blir 6 år og begynner i
skolen.

9) Åpningstid
 Barnehagen har åpent mellom 07:00 og 16:30, ferien avvikles fra første mandag i juli og 4
sammenhengende uker.
 Barnehagen holder stengt fra og med juleaften, til og med 1.nyttårsdag og fra og med
lørdag før palmesøndag til og med 2.påskedag.
 Barnehagen har fem planleggingsdager, hvorav to følger grunnskolens planleggingsdager
i november og mars.
 Det kreves gebyr for levering/henting av barn utover åpningstid, takst fastsettes av
kommunestyret.
10) Foreldrebetaling
 Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret etter innstilling fra rådmannen
(oppvekstsjefen).
 Det betales for 11 måneder i året, hvor månedssatsen er utjevnet med likt beløp hver
måned.
 Det er mulig å kjøpe ekstra oppholdstid i barnehagen, så fremt det er kapasitet.
 Betaling skjer fra oppstartsmåned.
 Når et barn er fraværende fra barnehagen på grunn av sykdom, kan foreldrebetalingen
etter søknad reduseres forholdsvis dersom sykefraværet er to uker eller mer. Søknaden
om redusert foreldrebetaling behandles av oppvekstsjefen.
11) Mat i barnehagen
Kost i barnehagen fastsettes i samråd med foreldreråd i barnehagen. Kostpenger beregnes ut
fra faktiske utgifter og beregnes for ett år fastsettes av foreldreråd..
12) Ansvar og forsikring
Kommunen tegner ulykkesforsikring for alle barn i barnehagen. Kommunen har ansvaret for
barna i den tiden de oppholder seg innenfor barnehagens område, samt den tiden de reiser
til og fra barnehagen og på turer i regi av barnehagen.

