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1. Eierforhold
Barnehagen eies og drives av Bakkebygrenda barnehage SA.

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,
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. Opptak av barn
Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 år og fram til skolestart. Det er samordnet opptak
mellom kommunale barnehager og private barnehager i Larvik kommune.
Søknad til barnehagen skjer på fastsatt skjema. Daglig leder foretar opptak av barn etter
gjeldende opptakskriterier.
Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars med oppstart i uke 32. Ved ledige plasser er det
løpende opptak gjennom hele året.
Barn som har plass i barnehagen beholder plassen frem til uke 28 det året de begynner på
skolen.
Tilbud om barnehageplass aksepteres av foresatte ved retur av signet avtale.

4. Opptakskriterier
Prioritet 1: Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehageloven § 18.
Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller PPT eller andre institusjoner med fagkompetanse må
foreligge.
Prioritet 2: Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet
og fjerde ledd.
Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forebyggende tiltak.
Prioritet 3: Endret plassstørrelse
Prioritet 4: Søsken med barnehageplass

Prioritet 5: Barn til ansatte
Prioritet 6: Hensyn til barnehagens gruppesammensetning.

5. Utmelding
Utmelding av foreldrene medfører at barnet mister barnehageplassen.
Utmeldingen skal skje skriftlig og med en måneds varsel.

6. Eksklusjon
Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede vedtak, skal første gang gis en skriftlig
advarsel av barnehagestyret. Dersom overtredelsen gjelder manglende foreldrebetaling, skal
det i form av en skriftlig advarsel gis en frist på 14 dager for å innbetale skyldig beløp.
Mangel på samarbeid med barnehagen kan også føre til eksklusjon, det skal gis skriftlig
advarsel før medlemmet kan ekskluderes. Ved gjentatte overtredelser, hvis overtredelsen er
særlig grov eller hvis angitte frister ikke holdes, kan barnehagestyret foreta vedtak om å
ekskludere medlemmet. Eksklusjon av foreldrene medfører at barnet mister
barnehageplassen med umiddelbar virkning.

7. Lek - og oppholdsareal
Lek – og oppholdsarealet er satt til minimum 4 m² for barn over 3 år og 5 m² for barn under 3
år.

8 Åpningstider
Barnehagen er åpen mandag til fredag med daglig åpningstid fra 07.00 – 16.30. Etter søknad
kan barnehagestyret vurdere å utvide barnehagens åpningstid.
Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og offentlige fridager.
Barnehagen holdes stengt på 5 planleggingsdager i året, og disse kan gå inn som feriedager
av barnas fire ukers ferie i året.

9. Ferier
Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt i uke 28, 29,30.
Det må minimum være 3 påmeldte barn, til ferie hvor barnehager ber om påmelding, for at
barnehagen skal holde åpent.

10. Betaling
Betaling skal skje forskuddsvis og senest den 1. i den måneden som det betales for. Det
betales for 11 måneder pr. år. Barnehagestyret har myndighet til å innføre betaling for den
12. måneden. Manglende betaling i 2 måneder, vil føre til tap av barnehageplass.

11. Helsemessige forhold
Hvis et barn er sykt skal foresatte gi beskjed til barnehagen. Syke barn må også holdes
hjemme. Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foresattes ansvar. Barnehagen
kan inngå avtale med foresatte om medisinering av barna, men da må egne skjema fylles ut.

12. Samarbeidsutvalget
Barnehagen har et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og
barns hjem. Samarbeidsutvalget består av fire representanter, 2 foreldrerepresentanter og to
ansatterepresentanter. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i
barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeier skal sørge for at saker av
viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

12. Dugnadsinnsats
Drift av barnehagen er basert på egeninnsats i form av dugnad. Denne gjennomføres av
foreldrene og organiseres av dugnadsansvarlig i barnehagestyret. Dugnadsansvarlig skal
sørge for samarbeid med styreren mht. ønskelige dugnadstiltak. Det holdes to store
dugnader (en om høsten og en om våren) for å klargjøre utearealet i barnehagen. Mindre
dugnader avholdes etter behov. Dugnaden varsles med oppslag i barnehagen i god tid før
dugnaden avholdes. Dersom familien er forhindret i å delta, må dugnadsansvarlig varsles på
forhånd og familien vil da få utdelt en annen arbeidsoppgave.

13. Fortrolige opplysninger
Fortrolige opplysninger om barn og foresatte oppbevares slik at kun styrer har adgang til
disse. Konfidensielle papirer vil bli makulert senest ett år etter at barnet har sluttet i
barnehagen.

14. Bringing / henting av barn
Personalet skal ha beskjed dersom barna hentes av andre enn foresatte. Foreldrene /
foresatte følger barna inn i barnehagelokalene. Skjema må fylles ut og signeres dersom
personen som bringer/ henter ikke er myndig.

15. Forsikring
Barnehagens ansvar overfor barna gjelder i den tiden barnet etter avtale skal være i
barnehagen. Barna er kollektivt ulykkesforsikret ved invaliditet mens de er i barnehagen.
Forsikringen gjelder også på turer / ekskursjoner i barnehagens regi. Forsikringssum:
500.000kr / barn. Ved dødsfall inntil 10.000 kr / barn.

