Vedtekter
Borgly barnehage – gårds- og friluftsliv
1. Eierforhold
•
•

Borgly barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år.
Borgly barnehage AS er et aksjeselskap som i dag eies av Hilde Hovde, Anne Berit
Sæther og Julie Marie Myrabakk

2. Formål
•

Selskapets formål er å eie og drive barnehage i Indre Fosen kommune,

•

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og
forskrifter for barnehagevirksomhet, herunder kommer Rammeplan for barnehager.
Barnehagens vedtekter, fastsatt budsjett, årsplan for barnehagen og Lov om
barnehager.

•

Selskapet har et ideelt (ikke økonomisk) formål.

Vår pedagogiske plattform: Vi legger ekstra vekt på gårds og friluftsliv. Vi er i tillegg
opptatt av et variert kosthold med sunne alternativer. Vi lager det meste fra bunnen av,
vi har fiskemåltid hver uke, bruker fullkornsprodukter og tilbyr frukt og grønt hver dag.
3. Styringsorganer
•

Generalforsamling (årsmøte) er barnehagens øverste organ, og skal avholdes før juni
hvert år. På generalforsamlingen møtes eierne, og eksterne styremedlemmer deltar
hvis de ønsker det.

•

Generalforsamlingen behandler og fastsetter blant annet
- Budsjett
-

Årsregnskap

-

Vedtekter

-

Valg

-

Driftsendringer

•

Styret kan ha 3-5 medlemmer.

•

Styret skal ha jevnlige møter i løpet av året. Styrets oppgaver er blant annet:
-

Ansvar for at barnehagen har tilfredsstillende økonomisk styring.

-

•

•

•

Arbeidsgiveransvar (lønn, stillingsinstrukser, ansettelser, oppsigelser) Oppfølging av lover og forskrifter, se til at barnehagen fører internkontroll. Se til barnehagen ve og vell.

Styrer skal ha barnehagelærerutdanning. Styrer er daglig leder for barnehagen.
Styreren har følgende oppgaver:
-

Daglig ansvar for barnehagen, barna og personalet.

-

Daglig ansvar for økonomien.

-

Opptak av barn, sammen med en av eierne.

-

Se til at barnehagen driver en god pedagogisk virksomhet.

Samarbeidsutvalget består av 6 medlemmer (2 foreldre, 2 ansatte, 1 eier og 1 styrer).
Samarbeidsutvalget velges for et år av gangen og deres oppgaver er:
-

Bidra til et godt samarbeid mellom barnehage og hjem.

-

Bli forelagt saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.

-

Påpeke ovenfor eier, melde fra til kommunen eller fylkesmann om barnehagen
ikke følger gjeldende lover og forskrifter.

-

Uttale seg om årsplan.

-

Finne på ulike aktiviteter i løpet av året som fremmer felleskaps følelse i
barnehagen, både blant barna, foreldrene og ansatte.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.
Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det velges to
foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. Foreldrerådet kan finne på ulike
aktiviteter som fremmer fellesskaps følelse i barnehagen, både blant barna og
foreldrene.

4. Opptak av barn
•

Tilbud: Barnehagen er en 1 avdelings barnehage for barn mellom 0-6 år. Vi tilbyr 3, 4
og 5 dagers plasser.

•

Opptak av barn følger kriteriene til Indre Fosen Kommune. Vi følger deres kriterier
som blant annet består av:

•

-

Barn som må sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern.
Jfr. Lov om barnevernstjenester.

-

Barn av eiere og ansatte ved barnehagen.

-

5 og 6 åringer for å få til en fin overgang til skolen.

-

Ut over dette skal det legges vekt på å få en balansert gruppesammensetning eks.
kjønn og alder.

Opptaksmyndighet: Barnehagen har samordnet opptak med de andre barnehagene i
Indre Fosen kommune. Barnehagen skal ha skriftlig søknad på plass (felles skjema for
hele kommunen), og skriftlig bekreftelse på at foreldrene mottar plassen. Ved

tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de aksepterer barnehagens
vedtekter.

5. Oppsigelse av plass / tap av plass
•
•

Tildelt plass gjelder til sommerferien det året barnet begynner på skolen.
Eller;
Tildelt plass gjelder til den blir sagt opp. Oppsigelse skal skje skriftlig med 2 måneders
varsel. Dette gjelder også om noen skal ha redusert plass. Skriftlig varsel må leveres
før 1. i ny mnd.

•

Plasser som ikke er sagt opp innen 1. februar med virkning fra 1. april gjelder frem til
sommerferien.

•

Foreldre/foresatte som overtrer vedtektene eller lovlig vedtak av styrende organer,
eller som ikke betaler for plassen i rett tid, kan bli fratatt plassen til forholdet er brakt
i orden, og alle beløp er fullt innbetalt. For utestengingstiden blir det ikke gjort
fradrag i foreldrebetalingen. Ved fortsatt manglende betaling eller innrettelse etter
vedtekter og lignende mister vedkommende plassen etter to måneder, men må altså
betale for disse to månedene. Hvis foreldrene selv ønsker å gi fra seg plassen gjelder
foregående bestemmelse om oppsigelse av plass.

6. Foreldrebetaling
•
•
•

Foreldrebetalingen ved Borgly barnehage fastsettes av styret i Generalforsamlingen.
Foreldrene skal bli forelagt satsene for foreldrebetalingen ved tildeling av plass.
Foreldrene betaler for 11 måneder, da barnet MÅ ha 4 uker sammenhengende ferie,
ukene 28, 29, 30 og 31.

•
•
•

I tillegg til foreldrebetaling kommer matpenger.
Vi krever avtalegiro på foreldrebetalingen.
Ved forandring av satser skal foreldre ha beskjed i forkant av økningen.

7. Åpningstid, ferie, planleggingsdager
•
•
•

Borgly barnehage har åpent alle hverdager fra 6:30-17:00
Barnehagen har 5 planleggingsdager hvor barnehagen holder stengt.
Barnehagen har stengt på jul og nyttårsaften, samt stenger kl 12 onsdag før
skjærtorsdag og lillejulaften.

•

I mellomjulen og den stille uke (påsken) har vi påmeldingsdager. Vi må ha minst 3
påmeldte pr dag for å holde åpent. Det gis et tilpasset tilbud til de påmeldte barna.

•

Sommerferie: Vi holder stengt uke 28 ,29 ,30 og 31.

8. Leke og oppholdsareal
•

Arealutnytting følger til enhver tid «Lov om barnehager»

9. HMS
•
•

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.
Internkontroll ordnes og holdes oppdatert av styrer i barnehagen.

10. Dugnader
• Det er en forutsetting at foreldre/foresatte deltar på dugnad/arrangement som
bestemmes av barnehagen.
11. Politiattest, taushetsplikt og opplysningsplikt
•
•

De ansatte i barnehagen har taushetsplikt i følge barnehagelovens paragraf 20.
Alle som er innom barnehagen; ansatte, styret, skoleelever, studenter, renholder må
skrive under på taushetserklæring ved oppstart.

•

Alle ansatte, vikarer og ellers personalet som er innom barnehagen må vise frem
tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

•

Uten hinder av taushetsplikten skal barnehagepersonalet melde fra til
barnevernstjenesten 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 adferdsvansker.

12. Forsikring
• Barnehagen har ansvar for at alle barn og ansatte i barnehagen skal være forsikret i
følge offentlig krav.
13. Helsemessige forhold/fravær
•

Dersom barnet ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på lik linje med de andre
barna bør barnet holdes hjemme. Syke eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme
dersom det foreligger smittefare.

•

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner skal barnehagen ha beskjed om
dette innen kl 9 samme dag.

•

Dersom personalet må gi medisiner til barna må foresatte signere på et samtykke.
Barnehagen kan kreve legeattest ved medisinering av barn i barnehagen.

•

Barn som er kronisk syke kan få medisin i barnehagen så fremt dette ikke blir en for
stor belastning på den øvrige barnegruppen og personalet, eller barnet selv.

•

Barn som er avhengige av medisiner fra morgenen av skal være gitt dette før de
kommer i barnehagen, om de da ikke har ekstra ressurser på seg.

•

Hvis barn skal ha spesiell medisinering i barnehagen, skal det i forkant gjennomføres
et informasjonsmøte hvor begge foreldre/foresatte og styrer er tilstede. Dette er
foreldrenes ansvar. Foreldrene står ansvarlig for opplæring av personalet ved
medisinering.

•

Barn med spesielle behov: Foreldrene må varsle barnehagen ved søknad om barnet
har spesielle behov, kronisk sykdom, allergier og lignende.

14. Endring av vedtekter
•
•

Styret vedtar og endrer vedtektene. Kommunen får oversendt vedtektsendringer.
Vedtektene revidert våren 2020, og gjelder fra 01.07.2020.
Vedtektene er vedtatt: 02.04.2020
Styret i Borgly barnehage AS

Hilde Hovde

Anne Berit Sæther

Julie Marie Myrabakk

Riv av og lever til barnehagen

Jeg/vi har mottatt vedtektene for Borgly barnehage AS, og vil forholde oss til disse mens
vårt/våre barn har plass ved Borgly barnehage AS

Dato:_______________________________________________________________________

Underskrift:__________________________________________________________________

