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VEDTEKTER FOR BJØRKETUN BARNEHAGE 

1. EIERFORHOLD 
Bjørketun barnehage eies av Foreningen Bjørketun, en forening opprettet av medlemmer av Farsund Menighet. Styreleder i foreningen er 
Kåre Kalleberg. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 1.august 2010, kommunale vedtak, godkjente vedtekter fastsatt av 
eier, samt årsplan for barnehagen.  Det mottas offentlig støtte. 
 

2. FORMÅL 
 Formålsbestemmelse, Barnehagelovens §§ 1 og 1a gjeldende fra 1.august 2010: 

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, likeverdighet 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. 
§1a Særlige formål, annet ledd 
Private barnehager og barnehager eiet og drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. 

Bjørketun barnehage har følgende utvidelse av formålsparagrafen: Barnehagen vil bidra til å gi barna oppdragelse i samsvar med kristen tro, 
verdier, tradisjon og menneskesyn.   
 

3. STYRING 
Foreldrerådet består av alle som har barn i barnehagen. (jmf. § 11 i Lov om barnehager.) Disse velger 2 representanter med varamenn til 
barnehagens samarbeidsutvalg. Barnehagens samarbeidsutvalg består av 2 representanter for eier, 2 fra ansatte og 2 fra foreldre. Styrer for 
barnehagen deltar på møtene, men har ikke stemmerett. 
 

4. ÅPNINGSTID 
Barnehagen er åpen for barn mellom 1-6 år. Barnehageåret starter 15.08. Barnehagen har 3 avdelinger og hver avdeling har en pedagogisk 
leder. Åpningstida er 06.45-16.15 Barnehagen har stengt 3 uker i juli. Alle barn må i tillegg til disse 3 ukene ha minst en ukes ferie i perioden 
1.juni -30.august. Barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagen er stengt disse dagene. Planleggingsdagene blir kunngjort i 
begynnelsen av barnehageåret.  
 

5. AREAL 
Veiledende norm for barns inneareal er 4 m2 netto for barn over 3 år og 5,3m 2 for barn under 3 år. Veiledende norm for uteareal er 6 x 
inneareal. Bjørketuns leke-/oppholdsareal og uteareal følger disse normene. 
 

6. OPPTAKSMYNDIGHET 
Bjørketun er med i samordnet opptak for alle barnehagene i Farsund kommune.  
 

7. OPPTAKSKRITERIER 
Kommunens retningslinjer for opptak følges. (vedlegg 1) Under ellers like forhold, prioriteres barn   som bor i barnehagens nærområde,     
definert som Lilletjern, Haugbakk, Hauglia, Mosvold, Øygarden, Kaneheia, Vestheia, Kårsbakk, Furuholtet og Granli. 
 

8. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST 
Søknad om opptak elektronisk via kommunens eller barnehagens hjemmeside. Plassen beholdes til barnet begynner på skolen eller til 
plassen sies opp skriftlig. Oppsigelsesfristen er 1 måned fra slutten av den måned en sier opp plassen. Tas barnet ut etter 1. april, må det 
betales for resten av barnehageåret. 
 

9. OPPHOLDSBETALING (betalingsregler se vedlegg 2) 
Barnehagen følger de betalingssatser som til en hver tid gjelder i de kommunale barnehagene. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. De 
som velger å følge skolens ferieordning betaler for 10 måneder(halvt for august og juni). De øvrige betaler for 11 måneder. Barnehagen gir 
moderasjon i forhold til inntekt. Foreldre plikter å gi beskjed om endrede inntektsforhold som har betydning for betalingen.  Det gis 
søskenmoderasjon.   
 

10. ANSETTELSE 
Barnehagens eier har ansvar for ansettelse av personale. Barnehagens ansatte må forplikte seg til å arbeide i samsvar med barnehagens 
vedtekter og gjeldende instrukser. 
 

11. INTERNKONTROLL  
Barnehagen har eget internkontrollsystem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
 

12. ENDRINGER 
 Endringer av vedtektene må godkjennes av Foreningen Bjørketun 
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      Vedlegg 1 

 
 Kommunale opptakskriterier 

 
1: Barn med nedsatt funksjonsevne har fortrinnsrett ved opptak. (Jfr barnehagelovens §13, første ledd.)  
En sakkyndig instans skal vurdere om barnet har en funksjonsnedsettelse som er av en slik karakter at fortrinnsretten utløses. (Med 
sakkyndig instans menes de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt 
funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. En sakkyndig instans må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for 
barnet skaper st større behov for barnehageplass enn for førskolebarn ellers.)  
 
2: Barn som gjennom vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd har fortrinnsrett ved opptak.(jfr 
barnehagelovens §13, andre ledd).  
 
3: Andre forhold som vektlegges:  

-foresatte under utdanning  
-enslige forsørgere  
-sykdom i hjemmet  
-farlige lekeforhold  
-dårlige boforhold  
-søsken av barn i barnehagen  
-5 åringer  
-førskolelærers barn  
 

4: Interne endringer i barnehagen: Familier som allerede har plass i barnehagen, får mulighet til å endre oppholdstid for kommende år i 
forbindelse med barnehageopptaket.  

Rekkefølgen av de ulike kriteriene (unntatt pkt. 1 og 2) innebærer ingen gradering av punktene.  
Fortrinnsretten innebærer at barnet går foran andre søkere, men gir ikke rett til barnehageplass.  
I forbindelse med opptak av barn med særskilte behov må det presiseres at barnehagen ikke er et spesialpedagogisk tilbud, men t-timer kan 
ev. gis i barnehagen.  
 

Ved opptak tas en samlet vurdering, samtidig som en bestreber seg på å få gode gruppesammensetninger, bl.a. ved å ha en kjerne av 5 dagers 
plasser.  
For sent innkomne søknader godtas ikke ved hovedopptaket, men settes på venteliste, unntak kan gjøres i spesielle tilfeller.  

 
 
 
 

Vedlegg 2  
 

Oppholdsbetaling i Bjørketun barnehage 
  

 
1. Betalingsreglene for Bjørketun barnehage samsvarer i hovedsak med Farsund Kommunes betalingsregler fastsatt av  Hovedutvalg for 

Oppvekst- og kultur og Kommunestyret.  
 

2. Beregning av oppholdsbetaling 
Oppholdsbetalingen beregnes med utgangspunkt i den gjennomsnittlige ukentlige oppholdstid barnet er tildelt i barnehagen, 
husholdningens brutto inntekt (lønn, pensjon og trygdeytelser) ved siste foreliggende ligning og barnebidrag. Barnetrygd og kontantstøtte 
regnes ikke som inntekt.  En barnehagedag regnes som 9 timer uavhengig om barnets reelle oppholdstid er mindre.   
Det betales for 11 måneder i året. De som velger å følge skolens fri og ferieordning betaler for 10 måneder i året. 
Husholdningen: Forelder/foreldre/foresatte/samboere som bor på samme adresse. Gjelder også foresatt/samboer som ikke er forelder til 
barnehagebarnet. 

 
3. Søskenmoderasjon 

Det gis 40% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% søskenmoderasjon for 3. og flere barn. Det betales fullt for det barnet som har lengst 
oppholdstid i barnehagen. 

 
4. Redusert oppholdsbetaling 

Det gis redusert oppholdsbetaling for barnefamilier som har en brutto personinntekt under 5G (se pkt.9). 
Ved oppstart av nytt barnehageår skal husholdninger som på dette grunnlag krever redusert sats, levere barnehagen oversikt over 
dokumenterte inntekter, evt gi barnehagen fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger fra ligningskontoret.  

 
5. Ved endring av husholdningens inntekt i løpet av barnehageåret 

Endringer i foreldrebetaling foretas på grunnlag av endring i inntekt eller sivil status. Endringer gis ikke tilbakevirkende kraft. 
Husholdningen plikter å gi barnehagen nye opplysninger om inntekt når endringer i husholdningens inntekt medfører at en kommer over i 
annen betalingssats.  
Dokumenterte opplysninger kreves når det settes fram krav om redusert foreldrebetaling. 

 
Bekreftelse på endret sivilstand gis i form av: 
Separasjonsbevilling 
Skriftlig melding om oppløsning av samboerskap, kvittering fra folkeregisteret for meldt flytting fra folkeregisteret 
Skriftlig eller muntlig melding om inngåelse av samboerskap. 

 
 
 
 
6. Selvstendig næringsdrivende 

Inntektsgrunnlaget er brutto næringsinntekt (selvangivelsens post  2.7) med fradrag for renteutgifter i næring – dokumenteres av 
ligningskontoret.  
For foresatte som går over til å bli selvstendig næringsdrivende: 
Foreldrebetalingen beregnes ut fra siste dokumenterte brutto inntekt, inntil næringsinntekten kan dokumenteres fra ligningskontoret. 



Vedtekter revidert og godkjent av styret for Bjørketun Forening  13/9-17.        

  

 
7. Betaling 

Foreldre/foresatte får i hvert semester utlevert giroer for betaling av opphold. Manglende betaling kan føre til oppsigelse av plassen. 
Det betales for halv måned hvis barnet begynner i barnehagen etter den 15. 
Det må betales under barns fravær. 
Ved barns fravær som skyldes sykdom i sammenhengende mer enn 14 dager, innvilges betalingsfri fra første sykdomsdag ved 
dokumentasjon fra lege. 

 
8. Oppsigelse av barnehageplass 

Det er gjensidig oppsigelsestid på 1 mnd. fra den 1. i den påfølgende måned. 
Dersom plassen sies opp etter 1.april eller oppsigelsen vil gjelde fom. 1.mai, må barnehageopphold betales tom. juni måned. Det betales full pris i 
oppsigelsestiden. 
Oppsigelsen foretas skriftlig. 

 
Oppholdsbetaling ved Bjørketun Barnehage pr 01.01.17  

   
 
   
  
  

 
 
 
  

 
Matpenger kommer i tillegg.  
Satsene er: 290kr  pr. mnd. for 5 dagers plass, 232 kr for 4 dager, 174 for 3  dagers plass. 
 
Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I 2017 gjelder derfor denne ordningen for 

husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år. Det søkes da kommunen om redusert betaling.  

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………..klipp ut  og returner til barnehagen…….. 
 
Barnets navn: 
 
 
 
 
 
Foreldre/foresatte  er kjent med de vedtekter som gjelder for barnehagen og ønsker å ha barnet vårt der på de anførte betingelser. 
 
 
 
 
………………………………..         …………………………..  …………………………………………..
sted    dato    underskrift 

   
 

Oppholdstid pr. uke      

3 dager 1638 

4 dager 2184 

5 dager 2730 


