
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KIRKEBAKKEN 

KULTURBARNEHAGE. 

 

1.  FORVALTNING AV BARNEHAGEN. 

 

Kirkebakken kulturbarnehage eies og drives av «Stiftelsen Kirkebakken 

kulturbarnehage» 

Styret i stiftelsen har eiers oppgave og ansvar med hensyn til driften av 

barnehagen. 

Styret består av 3 personer + varamedlem.  Disse velges av 

menighetsrådet for en periode på 2 år. 

Leder velges av medlemmene i styret. 

Barnehagen skal drives i samsvar med vedtekter fastsatt av 

stiftelsesstyret, gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale 

vedtak som gjelder barnehagens drift og vedtekter. 

Stiftelsesstyret skal føre møteprotokoll og styrets vedtak skal føres inn i 

protokollen. 

Styrer /daglig leder har det administrative og pedagogiske ansvar for 

driften av barnehagen. 

Det skal avholdes årsmøte innen 1.06. hvert år Årsmelding sendes 

menighetsrådet til orientering. 

 

 

2. FORMÅLSBESTEMMELSE  

Stiftelsen har til formål å eie og drive Kirkebakken kulturbarnehage. 

Barnehagen skal arbeide mot å ivareta den lokale kulturen, sett i lys av 

det samfunnet vi lever i. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. 

For oss betyr det at vi gir barna erfaringer og kunnskap om de kristne 

grunnverdier som likeverd og omsorg for andre. Vi gir også barna 

opplevelser i form av sanger og fortellinger knyttet til de kristne 

høytidsdager. Dette gjøres i nær forståelse med hjemmet. 

 



3. GRUNNKAPITAL 

Stiftelsens grunnkapital er på kr 1000.- 

 

4.   SAMARBEIDSUTVALGET (SU) 

 

SU skal være et samarbeidsorgan/rådgivende organ mellom foreldre, 

personalet og eier. 

Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og 

arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 

Foreldrerådet og de ansatte velger to representanter hver til SU. 

Eieren kan i tillegg velge to representanter. 

Styrer/daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i utvalget, og skal 

være bindeledd mellom eier og SU. 

Samarbeidsutvalget skal bl.a. 

- Behandle årsplan for barnehagens virksomhet. 
- Uttale seg om forslag til budsjett overfor eier, og årsregnskap. 
- Uttale seg om endring av vedtekter. 
- Uttale seg om personalinstrukser. 
 

SU skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens 

virksomhet.  Utvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse 

blir tatt. jfr.§ 6 i barnehageloven.) 

Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses 

som særlig viktige for foreldrene. 

 

5.  FORELDRERÅD 

 

a) Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. 

b) Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og familie. 

c) Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for 

foreldrenes forhold til barnehagen og 



har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. 

d) Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hver 

frammøtt. 

e) Foreldremøte skal holdes minimum to ganger i året. 

Personalet skal være til stede på disse møtene. 

 

 

6.  TILSETTING AV PERSONALE. 

 

Stiftelsesstyret ansetter styrer/daglig leder. 

Styrer/daglig leder og pedagogiske ledere skal ha 

barnehagelærerutdanning. 

Stiftelsesstyret fastsetter instruks for personalet. 

Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er avsatt for 

virksomheten. 

Personalet ansettes på 6 mnd. prøvetid. 

         

 

 

7.   OPPTAK AV BARN 

 

Styrer /daglig leder foretar opptak i samråd med pedagogiske ledere. 

Felles skjema for opptak ligger på heimesia til Rana kommune, og 

søknad om bhgplass sendes samordnet opptak.  

Ved opptak av barn prioriteres barna etter søkerdato samt følgende: 

1. Iht bhgloven &13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som 
det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester && 4-12 
og 4 -4- annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i 
barnehage. 

2. Ansatte i barnehagen og Nord-Rana menighet 
3. Søsken til barn i barnehagen det året opptaket gjøres 



4. Barn bosatt i Nord-Rana menighet. 
5. Øvrige søkere.   

 

Det skal tas hensyn til barnas situasjon og barnehagens behov for 

passende sammensetning av barnegruppene med hensyn til alder og 

kjønn. 

For øvrig henvises det til kriterier gitt i ”lov om barnehager” med 

forskrifter. 

 

Plassen i barnehagen må sies opp skriftlig med minst 1 måneds varsel, 

og det betales for oppsigelsestiden. 

 

8. ÅPNINGSTIDER 

 

Barnehagen drives som heldagsbarnehage, og er godkjent for barn i 

alderen 0-10 år. 

Barnehagen har følgende åpningstider: 

7.00 – 16.30 alle hverdager.  Barnehagen er stengt jule /nyttårsaften.) 

Onsdag før skjærtorsdag stenges kl. 12.00. 

Barnehagen avvikler fem planleggingsdager pr. år, og har stengt disse 

dagene.   

I følge barnehageloven skal barna ha tre uker sammenhengende ferie 

pr. år i tidsrommet mai - september. 

 

9. FORELDREBETALING 

Vi følger Rana kommunes satser, så fremt ikke annet er bestemt av eier. 

Betalingen skjer forskuddsvis hver måned, og det betales for elleve 

måneder. Dersom det ikke er betalt for oppholdet innen en måned etter 

forfall, og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gis de foresatte beskjed 

om at barnet mister plassen. 

Det gis søskenmoderasjon. 

 



10. DUGNAD 

 

Foreldre med barn i barnehagen plikter å ha dugnads-innsats 4 timer pr. 

barn pr. år. 

Det kalles inn til dugnad etter avtale og behov. 

Dersom man ikke oppfyller dugnadsplikten, betales det kr 300.- pr time. 

 

 

11. HELSEKONTROLL 

 

a) Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram et skjema 
om barnets helse. 
 

b) Ingen må begynne i arbeid, fast eller midlertidig, uten å legge fram 
tilfredsstillende helseattest, samt politiattest. 

 

 

12.   ÅRSPLAN 

 

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene og den 

pedagogiske virksomhet gjennom året. 

Gjennom behandling av årsplanen i samarbeidsutvalget, kan foreldre og 

eiere medvirke til utforming av barnehagens innhold.  

Årsplanen skal godkjennes av stiftelses-styret.    

 

13.   BRUK AV BARNEHAGEN 

 

Når det ikke er til hinder for den daglige drift av barnehagen, kan 

lokalene brukes til andre møte- og aktivitetstilbud.  Styrer/daglig leder 

står for utlån av barnehagens lokaler utenom åpningstider. 

 



14. HMS 

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. 

Barnehagen benytter av et web-basert HMS-system levert av PBL 

mentor, som er tilpasset barnehagedrift. 

 

15.   IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER 

 

Siste reviderte vedtekter for Stiftelsen Kirkebakken barnehage gjøres 

gjeldende fra 22.4.2021   

Stiftelsesstyret kan utarbeide særvedtekter gjennom en kortere periode, 

f.eks. gjennom en byggeperiode. 

Endringer i vedtektene kan foretas av stiftelsens styre, og skal 

godkjennes av Nord- Rana menighetsråd med 2/3 flertall. Endringene 

sendes stiftelsesregisteret til orientering. 

En beslutning om nedleggelse kan foretas av stiftelsen, men skal 

godkjennes av menighetsrådet. 

Dersom dette skjer, skal aktiva i så fall tilbakeføres til Nord- Rana 

menighet. 

 


