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VEDTEKTER FOR BALDER BARNEHAGE 
 
 
 
 
§ 1 Navn og eierforhold 
1. august 1992 opprettes det en barnehage i Hans Burums vei 10. 
 
Barnehagens navn skal være Balder barnehage (heretter benevnt BB). 
BB er en 2 avdelings barnehage for barn i alderen 1 – 5 år. Barnehagen er foreldreeid. 
 
 
 
§ 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. 

 
§ 3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
 
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna, og skal fremme deres felles 
interresser. 
 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget i Balder Barnehage består av 6 representanter: 

- 2 representanter for foreldrene 
- 2 representanter fra eierne 
- 2 representanter for de ansatte 

 
 
Foreldre/foresatte plikter å påta seg verv dersom de blir innvalgt. 
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§ 4 Åpningstider 
Barnehagen er åpen mandag – fredag fra 07:30 – 17:00  
 
Det avholdes 3 planleggingsdager i året. Datoer fremgår av årsplanen. 
 
Eierstyret fastsetter åpningstiden i jule-, påske- og sommerferien. Dette fremgår av årsplanen. 
Det vanlige er at barnehagen holdes stengt romjul og dagene mellom palmesøndag og 
skjærtorsdag, samt tre uker om sommeren. 
 
 
§ 5 Arealutnytting 
Netto lekeareal pr. barn over 3 år er 4 m2. 
Netto lekeareal pr. barn under 3 år er 5,5 m2. 
 
Styret fastsetter arealnorm pr. barn. 
 
 
§ 6 Opptak /opptaksperioder/klage  
Opptak av nye barn i BB besluttes av Styret i henhold til BB’s vedtekter. 
 
Det gjøres opptak etter skriftlig søknad. Det kan først søkes om plass etter at barnet er født. 
Søkerne plasseres på venteliste gjennom samordnet opptak i Bærum Kommune. Barnehagen 
forholder seg til søknadsfrister i henhold til Bærum kommunes hovedopptak. Dersom tilbud 
om plass ikke aksepteres, må det søkes på nytt. 
 
Ved opptak prioriteres i følgende rekkefølge: 

1) Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehagen. Det 
skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt 
funksjonsevne. 
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet 
og fjerde ledd har rett til prioritet ved opptak i barnehagen. 

2) Søsken av nåværende barn. 
3) Søsken av tidligere barn.                       
4) Barn bosatt i nærmiljøet. 
5) Barn bosatt i tilliggende områder.      

 
Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter hva som er 
gagnlig for barnehagen totalt sett. Det skal legges vekt på at gruppesammensettingen mht. 
alder, kjønn etc. blir så god som mulig for å sikre gode utviklings og aktivitetsmuligheter.  
 
Forslag til opptak utarbeides av styrer. Barn som har fått tildelt plass i BB beholder plassen 
frem til skolestart. 
 
Klage på opptaket skal rettes til Bærum Kommunes klageorgan, Klagenevnden. Klagen 
fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad 
er mottatt. 
 
Aksept av tildelt plass er bindende og gjelder fra innbetalt depositum, men kan likevel sies 
opp skriftlig med minst 2 - to -måneders varsel. Dersom et nytt barn kan fylle plassen, kan 
oppsigelsen tre i kraft fra den dagen nytt barn starter. 
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§ 7 Dugnader 
Foreldre/foresatte plikter å delta på dugnadsarbeid. Dersom ingen av foreldre/foresatte møter 
på avtalte dugnader, er de pliktig å påta seg/utføre oppgaver pålagt av Styret / dugnads-leder. 
 
 
§ 8 Mislighold 
Dersom det ikke er betalt for opphold innen den 1. i hver måned, og betalingsutsettelse ikke er 
innvilget, eller dersom foreldre/foresatte unnlater å følge vedtekter og Styrets bestemmelser, 
kan styret ved 14 dagers skriftlig varsel gi beskjed om at barnet umiddelbart mister plassen, 
dersom ikke de nevnte forhold er brakt i orden i løpet av 14 dager. 
 
De som er skyldig betaling, kan ikke få sine barn inn i BB ved nytt opptak før all gjeld er 
oppgjort. Gjeld kan dekkes ved innbetalt depositum. 
 
 
§ 9      Internkontroll 
Barnehagen har et system for intern-kontroll, som alle ansatte er forpliktet til å gjøre seg kjent 
med. 
 
 
§ 10     Innskudd og betaling 
Årsmøtet kan beslutte at det for hvert av de deltagende barn og ved opptak av nye barn i BB, 
skal innbetales et innskudd til bruk ved investeringer og til sikring av BB’s likviditet. 
Investeringsbeløpet fastsettes i Årsmøtet.  
 
Et andelsinnskudd er på kr 5000. Andelsinnskuddet forrentes ikke.  

 
Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Det er anledning til å betale 
flere andelsinnskudd.  
 
Dette innskuddet skal tilbakebetales når det aktuelle barn etter gyldig utmelding slutter i BB. 
 
Barnehagen månedsbetaling følger statens makspris-satser. Det gis søskenmoderasjon ihht 
kommunale regler. Det er også innteksgradert betaling ihht kommunale satser.  
I tillegg til månedsbetaling har barnehagen anledning til å kreve inn kostpenger etter drøfting 
med foreldrene. 
 
 
§ 11 Helse- og hygieniske forhold 
Styreren avgjør om barnet på grunn av sykdom midlertidig, inntil 1 uke, ikke kan være i 
barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.  
 
Ved sykdomsfravær ut over 1 uke kan styreren kreve fremlagt friskmelding fra lege før barnet 
tas inn i barnehagen igjen. 
 
 
 
§ 12  Vedtagelse 
Ved tildeling av plass/opptak av nye barn i BB, er det en forutsetning at barnets foreldre 
foresatte skriftlig aksepterer BB’s reglement og vedtekter som bindende for dem. 
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§ 13  Forsikringer 
 
Barna er forsikret gjennom Bærum kommunes forsikringsavtale for barnehagebarn. I tillegg 
har barnehagen en egen forsikringsordning gjennom Private Barnehagers Landsforbund. 
 
   
§ 14 Vilkår for offentlig tilskudd 
Der kommunen yter mer enn den er forpliktet til i henhold til forskriften, kan det settes 
rimelige og relevante vilkår for offentlige tilskudd knyttet til barnehagedriften  
 
Bærum kommune stiller følgende krav: 

• Dersom kommunen stiller kommunal garanti for lån, kreves det at et eventuelt 
driftsoverskudd skal tilbakeføres til barnehagedriften. 

• Der kommunen har stilt kommunal garanti for lån, plikter barnehagen årlig å avsette 
midler til et vedlikeholdsfond. 

 
 
 


