Nøsteveien 28. 3413 Lier

VEDTEKTER
Styret i Noahs Ark miljøbarnehage as har i møte den 15.10.2014 fastsatt disse vedtekter for
barnehagen i medhold av Lov om barnehager med forskrifter av 17.06.2005 med endringer
01.08.2013.
1. FORVALTNING AV BARNEHAGEN
Barnehagen er organisert som et aksjeselskap og eies av Norkirken Drammen. Norkirken Drammen
står tilsluttet Normisjon, bygger på Guds ords grunn og arbeider i samsvar med Den Norske Kirkes
bekjennelsesskrifter.
Barnehagen skal drives i samsvar med:
a) Lov om barnehager og de av kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og
retningslinjer
b) Rammeplan for barnehager
c) Vedtekter for Noahs Ark miljøbarnehage as
d) Årsplan for barnehagen
e) Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets-/ internkontroll rutiner
f) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
g) Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
h) Avtaler med Lier kommune
i) Barnehagens budsjett
2. FORMÅLSBESTEMMELSE
§1. 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.
Noahs Ark barnehage vil bidra til å gi barna kunnskap, erfaring og opplevelse av kristen tro og
tradisjon. I tillegg er Noahs Ark en miljøbarnehage som arbeider med bevisstgjøring av det kristne
forvalteransvaret.

3. OPPTAK
a) Opptaksmyndighet
1. Opptaket er en del av fellesopptaket i Lier kommune jfr barnehageloven § 12. Søknad skjer
elektronisk til Lier kommune på fastsatt skjema. Det søkes kun en gang. Barnehagen har
kontinuerlig opptak, med hovedopptak 1.mars.
2. Opptak foretas av styrer i barnehagen
3. Eventuell klage sendes Lier kommune
b) Opptakskrets( i prioritert rekkefølge)
1. Barn bosatt i Lier kommune
2. Barn av ansatte
3. Barn tilhørende Norkirken Drammens medlemmer
4. Barn fra andre kommuner
c) Opptakskriterier
Opptak skjer etter følgende prioriteringer med hensyn til barnegruppens sammensetning:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehageloven §13
2. Barn som skal sikres barnehageplass som ledd i forebyggende barnevern, jfr Lov om
barneverntjenester § 4.4 og 4.12 annet og fjerde ledd
3. Barn av ansatte
4. Søsken av barn i barnehagen
5. Barn av Norkirkens medlemmer
6. Minoritetsspråklige barn
7. Søkerdato
Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse jfr
Barnehageloven § 23
d) Opptaksperiode og oppsigelsestid
Tildelt plass beholdes til skolestart. Barnets foresatte kan si opp plassen med 2 måneders varsel fra
den 1. i hver måned. Unntak er 31.mars til 30.juni da det er 3 måneders oppsigelse, uavhengig av om
barnet har startet i barnehagen eller ikke. Oppsigelse skjer via kommunens nettsted. Tildelt plass kan
ikke reduseres i løpet av barnehageåret.
4. OPPHOLDSBETALING
Oppholdsbetalingen følger statens satser. Det betales 5% ekstra ved redusert plass. Betalingen skjer
forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder med betalingsfri i juli. Kostpenger kommer i
tillegg. Barnehagen følger Lier kommunes satser til søskenmoderasjon og delvis friplass. Ved
manglende oppholdsbetaling i mer enn 2 måneder, mistes retten til barnehageplassen.
5. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Areal per barn er satt til 4kvm netto for barn over 3år og 5,3 kvm netto for barn under 3år. Hvor
mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må likevel vurderes
konkret ved ethvert opptak.
Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan lokalene leies ut til andre møte- og
aktivitetstilbud.

6. ÅPNINGSTID
Barnehagen er åpen fra 07.00-17.00.
Barnehagen er stengt julaften, romjulen, to uker i juli (uke 28 og 29) og 5 planleggingsdager i året.
7. BARNEHAGENS ORGANER
7.1. Styret i aksjeselskapet
Styret i aksjeselskapet er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og skal være et kontrollorgan for
barnehagen. Videre fungerer styret som barnehagens øverste organ mellom generalforsamlingene.
7.2.Foreldrerådet
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene 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 viktig for
foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn
og vanlig flertallsvedtak gjelder.
7.3.Samarbeidsutvalget (SU)
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som blant annet skal behandle
årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet, bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er
av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
SU består av to foreldrerepresentanter + vara, to ansatte + vara, styrer og to eierrepresentanter
oppnevnt av AS styret.
Foreldre og ansatte velges for ett år. Eierens representant oppnevnes for ett år.
8. FORELDRESAMARBEID
Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i året. Foreldrerådet kan også arrangere
foreldremøter. Alle foreldre innkalles til samtale minst en gang i løpet av barnehageåret.
Foreldrene deltar på en dugnad i året.
9. HELSEMESSIGE FORHOLD/FRAVÆR
Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som
mulig. Syke barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Dersom barnet ikke kan være
ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Daglig leder
avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen.
10. ANSVAR
Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Barnehagen er pålagt å tegne
ulykkesforsikring for barna.
- Levering og henting av barna er foreldrene/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger
barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet.
Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom
barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen
ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.
- Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.
- Barnehagen har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.

-

-

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel
uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke
fra foreldre/foresatte.
Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og dette
medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen, kan eierstyret pålegge foreldre/foresatte å
betale denne ekstra kostnaden.

11. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet jfr § 3 i
barnehageloven
12. PERSONALET I BARNEHAGEN
Noahs Ark miljøbarnehage AS ansetter personalet og fastsetter stillingsbeskrivelser. Styrer og
pedagogiske ledere skal ha førskolelærer-/barnehagelærerutdanning.
Personalet har taushetsplikt i følge Barnehageloven § 20. De skal ved ansettelse legge fram gyldig
helseattest jfr Barnehageloven § 23 og Politiattest jfr § 19.
Uten hinder av taushetsplikten skal barnehagepersonalet melde fra til barneverntjenesten når det er
grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker.
Det forutsettes at alle ansatte arbeider aktivt lojalt i forhold til barnehagens kristne verdiforankring.
13. ØVINGSOPPLÆRING
Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar
barnehagelærerutdanning.
14. INTERNKONTROLL
Barnehagen gjennomfører internkontroll hvert år i følge forskrifter om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler.
15. ÅRSPLAN
Barnehagen skal ha en årsplan med utgangspunkt i rammeplan for barnehager. Den skal gi en
oversikt over aktivitetene og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Gjennom behandling av
årsplanen i SU kan foreldre og eier medvirke til utforming av barnehagens innhold.
16. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtekter for Noahs Ark barnehage ble gjort gjeldende fra august 2008 med endringer 15.10.2014.
Endringer kan bare foretas av AS styret, med unntak av punkt 2 som kun kan endres ved 2/3 flertall
av Generalforsamlingen i Norkirken Drammen. Vedtektene sendes Lier kommune til orientering.

