
 

Vedtekter for Vasshus Gardsbarnehage 
 
1. Eierforhold 

Vasshus Gardsbarnehage as er en privat 4 avdelings heldags barnehage som eies og drives 

av Helga og Bjarte Bore. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og de til enhver 

tid gjeldende forskrifter. 

  

 

2. Formål 
Barnehagens formål er å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse 

og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse 

i samsvar med kristne grunnverdier.  

 

Barnehagen har også en utvidet kristen formålsparagraf og jobber ut fra det. Vi har også 

ekstra fokus på dyr og natur og vier dette mye oppmerksomhet. 

 

Vi jobber ut ifra vår visjon som er trygghet, glede og natur! Trygge barn er glade barn, og 

vi jobber for at hvert enkelt barn skal oppleve at de er sett, verdsatt og elsket. 

  

3. Opptakskriterier 
Barnehagen er med i Klepp kommune sitt samordna opptak. Det er eier av barnehagen 

som sammen med styrer har ansvaret for opptak av barn. 

 

• Opptakskrets: 

Eier disponerer 5 plasser. Barn av ansatte. Barn bosatt i Klepp kommune. Barn fra 

andre kommuner.  

 

• Opptakskriterier i prioritert rekkefølge: 

1. Barn med lovfestet rett til prioritert opptak, etter § 16 i Lov om barnehager. 

2. Barn av ansatte 

3. Eier disponerer 5 plasser. 

4. Søsken til barn som går i barnehagen pr. 1. mars opptaksåret 

5. Barn bosatt i Klepp kommune, etter kommunale opptaksregler.  

6. Barn fra andre kommuner 

 

Gruppesammensetningen på avdelingene er viktig med tanke på en jevn fordeling 

av kjønn og alder.  

 

Barnehagen har bare 100% plasser.  

 

Barna som starter i barnehagen må være fylt 11 mnd. Barn som er under 11 mnd. 

ved oppstart av nytt barnehage år kan tilbys plass hos oss. De betaler for plassen 

fra nytt barnehageår, men benytter seg av plassen ved fylte 11 mnd. 

 

 

4. Betaling 

Barnehagen følger de statlige betalingssatsene. Det er 10 betalingsmåneder i året. Avgiften 

betales for hver måned den 15. og matpenger betales i tillegg. 

 

 

5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist 

Opptaksperioden er fra august til juni. Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 måneder. 

Oppsigelse av barnehageplassen etter 15. april vil medføre betaling i 3 måneder. 

 Ved manglede betaling kan barnet miste plassen sin 



 

6. Samarbeidsutvalg 

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg jfr.barnehageloven § 4. 

 

Det velges et samarbeidsutvalg som skal være sammensatt av 4 representanter fra 

foreldrene, 2 ansatte, styrer og eier av barnehagen. Det skal også være 

4vararepresentanter fra foreldrene. Styrer deltar også på møtene. Alle i 

samarbeidsutvalget har taushetsplikt, jfr. § 21 i barnehageloven. 

 

Foreldrerepresentantene velges på foreldremøtene i august. Representantene velges inn 

for 1 barnehageår. 

  

 
7. Åpningstid og ferie 

Barnehagen er åpen fra 7.00 til 16.30 fem dager i uka. Vi har stengt julaften og 

nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00. Barnehagen er også stengt en 

måned om sommeren hele juli måned. I løpet av barnehageåret har vi 5 planleggingsdager 

der barnehagen er stengt. Barnehageåret starter når skolen starter i august. 

 

Barnehagen har 9 timers regel, det vil si at barna kan være i barnehagen maks 9 timer 

per dag. 

  

 

8. Leke og oppholdsareal 
Barnehagens utnyttelse av leke og oppholdsareal er satt til 4 kvadratmeter pr. barn over 

3 år og 5,5 kvadratmeter pr. barn under 3 år. 

  

 

9. HMS 

Barnehagen har et dokumentert godkjent intern-kontrollsystem. 

  

 

10. Helsekontroll av barna 

Foreldre/foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets 

helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Før et barn begynner i 

barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse i henhold til Barnehagelovens 

§ 25. 

 

Barna i barnehagen må kunne følge barnehagens dagsrytme. 

Syke barn som ikke kan være utendørs, må holdes hjemme til de er friske. 

 

 
11. Fravær 
 
Dersom barnet er sykt eller skal ha fri, gir foresatte beskjed om dette så fort som mulig. 

Foresatte ringer barnets avdeling, eller sender en SMS, senest innen kl 09:00 samme dag. 

 

Barnehagen følger kommunelegen i Klepp sine anbefalinger for når et barn bør holdes 

Hjemme. Syke barn har det best hjemme. 

 

 


