
Vedtekter for Stiftelsen Vestvikheia barnehage( med endringer) 

 

1.Formål. 

Vestvikheia barnehage har som formål å drive barnehage i samsvar med barnehageloven hvor 

rammeplanen skal ligge til grunn for det pedagogiske innhold. 

 

Barnehagen har kristen formålsparagraf. Det kristne innholdet skal formidles pedagogisk 

forsvarlig og saklig korrekt ut fra den egenart stoffet har og gi barna del i den kristne 

kulturarv.   

 

Vestvikheia barnehage skal gi barna gode utviklings – og aktivitetsmuligheter. 

Barnehagen skal gi barnet et stimulerende miljø med vekt på: 

Utviklings- og læring 

Individuell og gruppevis omsorg og støtte. 

Utvikling av evner til toleranse og omsorg for andre. 

 

2. Forvaltning av barnehagen 

 

2-1. Styret. 

Vestvikheia barnehage er en stiftelse som eies av Gruben menighet som bygger sin 

virksomhet på den norske kirkes grunn. Stiftelsens styre består av 5 medlemmer. Gruben 

menighetsråd velger 1 medlem til styret fra selve menighetsrådet i som representerer eier. 

Styret foreslår de øvrige medlemmer som deretter godkjennes av menighetsrådet. 

Medlemmene blir valgt for en 2 års periode. 

Styret fatter sine vedtak i møte, og det skal føres protokoll. Unntaksvis kan vedtak fattes uten 

møte på grunnlag av skriftlig materiale eller på annen betryggende måte.  

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksført når minst halvparten av 

styremedlemmene er til stede. 

Daglig leder og styrets leder har signatur sammen og hver for seg. 

Barnehagen skal drives i samsvar med vedtekter fastsatt av stiftelsens styre, gjeldende lover, 

forskrifter og retningslinjer. 

 

2-2. Samarbeidsutvalget 

 Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, mv. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å 

fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.  

 

Samarbeidsutvalget skal ha medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de 

ansatte og tillegg representant fra styret. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange 

representanter. 

 

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets 

vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det 

som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for. 

 

Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig 

når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. 



 

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet 

for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. 

 

Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av 

samarbeidsutvalget. 

 

Stiftelsen avgjør selv om det som eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt 

hvem dagligleder kan stille for styret. Eier kan ikke stille med flere representanter enn 

foreldrene/de ansatte har. 

 

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som 

samarbeidsutvalget har fattet vedrørende stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå fram av 

protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet 

 

 

2-3. Foreldrerådet. 

Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna i barnehagen. 

Foreldrerådet skal fremme felles interessene 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 avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak 

gjelder. 

Barnehagens styrer er sekretær for foreldrerådet og har ansvaret for å innkalle til det første 

foreldrerådet om høsten. 

Foreldrerådet velger leder og nestleder. 

  

2-4. Styreren 

Styreren er daglig leder og har det pedagogiske, økonomiske og administrative ansvar for drift 

av barnehagen. 

Styreren er styrets sekretær, forbereder alle saker for styret og fører styrets protokoll. 

 

2-5. Taushetsplikt. 

Barnehagens ansatte, medlemmer av styret og samarbeidsutvalget samt leder og nestleder i 

foreldrerådet har taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager § 21 og Forvaltningslovens § 13. 

Taushetsløfte skal underskrives og oppbevares i arkivet. 

 

 

3Tilsetting av personale. 

Styret tilsetter personalet inkludert styreren og vedtar instrukser / stillingsbeskrivelser. Styret 

kan delegere midlertidig tilsetting for inntil 1 år til styrer. 

Styrer og pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning. Personalet skal arbeide i samsvar 

med formålet som er satt for virksomheten. 

Personalet skal oppsigelse, prøvetid m.v. gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser.  

Ingen ansatte i barnehagen må begynne i arbeid, fast eller midlertidig, uten å legge fram 

tilfredsstillende helseattest og politiattest 

  

 



4. Bedriftsplasser 

Gruben menighet har 5 bedriftsplasser i barnehagen som disponeres av ansatte i Gruben 

menighet og Vestvikheia barnehage. 

 

5. Opptak av barn. 

5.1 Opptaksmyndighet 

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.  

 

5.2 Opptakskrets og opptakskriterier 

Barnehagens opptakskrets er Rana kommune. 

Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen ved 

skolestart. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er 

misligholdt.  

 

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen: 

1. Iht. barnehageloven § 13 har 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, rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

 

2. Ansatte i Vestvikheia barnehage og Gruben menighet. 

 

3. interne reguleringer 

 

4. Søsken av barn som har plass i barnehagen. Søsken i denne sammenheng må ha samme  

Bostedsadresse. Gjelder ikke for søsken av skolebegynnere. 

5. Bedriftenes plasser 

6. Barn som bor i Gruben distrikt 

7.Øvrige søkere 

 

Barna er delt inn i aldershomogene grupper, og det skal være en viss balanse i 

gruppeantallet. 

 

8.Opptaksperiode og oppsigelsesfrist 

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig 

leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. 

Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av 

barnehagen etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet 

opptaksprosess.  

 

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 1 måneder pr. oppsigelsesdato og sies opp i 

nettportalen. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig 

5.3.Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak 

 

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om 

å få sitt første eller andre ønske oppfylt.  

 



Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter 

barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt 

funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om 

barneverntjenester.   

 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over 

og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som 

det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, 

løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om 

avgjørelsen.  

 

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, 

(forskrift 2005-12-16 nr. 1477) 

 

6. Åpningstider. 

Barnehagens åpningstid er 06.45 – 16.45.  

Barnehagen har åpent hele året.. 

Barnehagen er stengt 5 dager i året grunnet felles planleggingsdager. Barnehagen er stengt 

julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember) dersom disse faller på en hverdag, 

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.  

 

 

7. Foreldrebetaling. 

Barnehagen følger til enhver tid fastsatt makspris. 

Betalingen skjer forskuddsvis hver måned, og det betales for 11 måneder hvor juli er 

betalingsfri.  

Dersom det ikke er betalt for oppholdet innen en måned etter forfall og betalingsutsettelse 

ikke er innvilget, mister barnet plassen, og kravet sendes til inkasso. 

Det gis 30 % søskenmoderasjon på barn nr. 2, og på den laveste satsen. 

 

8. Dugnadsplikt. 

Foreldre til barn i barnehagen har plikt til å utføre en del vedlikehold i barnehagen på dugnad, 

så som maling, vedlikehold av gjerde, vedlikehold av uteplass og uteareal, rundvask og 

liknende. 

Dugnadsplikten settes til 4 timer pr. forelder pr. år uavhengig av antall barn. Det er mulig å 

kjøpe seg fri for kr 500,- pr time. 

 

 

9. Helsekontroll 

Før et barn begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom 

barnet har møtt til de ordinære undersøkelser ved helsestasjonen barnet sokner til, kan slik 

erklæring gis av barnets foresatte på skjema godkjent av helsedirektoratet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Årsplan 

 

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktiviteter og den pedagogiske 

virksomheten gjennom året. Gjennom behandling av årsplanen i samarbeidsutvalget kan 

foreldre og eiere medvirke til utforming av barnehagens innhold. 

Årsplan skal godkjennes av samarbeidsutvalget 

 

11.Bruk av barnehagen 

Når det ikke hindrer for den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler leies til 

andre møte- aktivitetstilbud. Eier står for utleie av barnehagens lokaler utenom åpningstiden. 

 

12 . Internkontroll. 

Det er utarbeidet et eget dokumentert internkontrollsystem som er tilpasset barnehagens 

virksomhet og som ivaretar både barn og ansatte. Internkontrollsystemet innbefatter både 

brannvern, beredskapsplan og miljørettet helsevern for barnehagen. I tillegg til kontinuerlig 

avviksbehandling, foretar verneombudet en månedlig sjekk av sikkerheten inne og ute. 

Barnehagen benytter seg av PBL internkontrollsystem, Mentor. 

 

13. Vedtektsendring.  

Endrede vedtekter for Vestvikheia barnehage gjøres gjeldene fra 01.08.2018 

Stiftelsens styre kan utarbeide særvedtekter for kortere perioder. Endring av vedtektene kan 

fortas av styret. Endringen sendes til fylkesmannen til orientering. Eieren kan bestemme at 

driften skal nedlegges og aktiva skal i så fall overføres til Gruben menighet. 

 

14. Utbytte 

Det skal ikke taes ut utbytte av eventuelt overskudd fra driften av Vestvikheia barnehage. 

Overskuddet tilfaller barnehagens egen kapital. 

 

15. Grunn kapital 

Stiftelsen Vestvikheia Barnehage har en grunnkapital som består av kr 200 000,- av 

bygningsmassens verdi. Vedtaket er oversendt til revisor og registreres i foretaksregistret. 

 

 

16. Annet. 

For øvrig gjelder barnehageloven og forskrifter gitt med hjemmel i den. 
 

 

 


