
  

VEDTEKTER       
 

1. Eierforhold         
Barnehagens lokaler leies av Kongsberg kommune og drives av IDEA Kompetanse A/S. 

 

IDEA Kompetanse AS sikrer drift avbarnehagen i samsvar med Lov om barnehager, og de til enhver 

tid gjeldende lover og retningslinjer. 

 

Kommunen fører tilsyn med barnehagen og skal påse at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. 
 

2. Formål/ innhold       

Lov om barnehager (Barnehageloven) 

 
§ 1. 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 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.  
Endret ved lov 19.12.2008 (i kraft 01.08.2010)  
 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fastsetter utfyllende 

bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til 

lokale forhold. 

 

Ny rammeplan trådte i kraft 1. august 2017.  

 

3. Opptakskrets        
Barnehagen er åpen for alle barn. 
 

4. Opptaksperiode     
Tildelt plass er fast frem til opplæringspliktig alder. Da utgår avtalen gjensidig ved endt barnehageår 

uten forutgående oppsigelse.  

I forkant av samordnet opptaksprosess er det mulig å øke eller redusere plassen barnet allerede har 

innenfor egen barnehage. Dette skjer ved skriftlig søknad til styrer i barnehagen.  

 

For øvrig følges Kongsberg kommunes rutiner for samordnet opptak. Styrer kan tilby barnehageplass 

etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. 
 

5. Oppsigelse av plass/ vilkår for oppsigelse 
Oppsigelse av plassen i løpet av året skal være skriftlig på skjema som kan fås i barnehagen, men 

fortrinnsvis foretas på nett via kommunens barnehageportal. Oppsigelsesfrist er 2 måneder fra den 1. i 

påfølgende måned. Plassen må betales for i oppsigelsestiden selv om den ikke benyttes. Dette gjelder 

også der det er ønske om å si opp deler av plassen. Dersom plassen sies opp etter 1. april må det 

betales ut barnehageåret.  

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke 

benytter plassen. Betalingsforpliktelsen kan fravikes, etter beslutning av styrer, dersom nytt barn kan 

overta barnehageplassen. 
 



  

6. Opptakskriterier      
Styrer foretar opptak av barn i barnehagen. 

Opptak foretas etter følgende prioriterte kriterier: 

 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Barnehageloven § 13) og barn som det er fattet vedtak om etter 

Lov om barnevernstjenester, §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 

2. Barn med eldre søsken i barnehagen. 

3. Barn fra nærmiljøet, tilhørende Wennersborg - og Kongsgårdsmoen skolekrets. 

4. Ønsket oppstartsdato. 

Det skal ved opptak tas hensyn til barnehagegruppenes sammensetning, så som barn med spesielle 

behov, barnas kjønn og alder. Barn som søker overflytting mellom barnehager i kommunen blir 

behandlet på lik linje med ordinære søkere.  For øvrig følges de til enhver tid gjeldende retningslinjer 

for samordnet opptak i Kongsberg.  
 

7. Foreldreråd og samarbeidsutvalg     
For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldreutvalget i IDEA barnehage består av 2 foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Foreldrerådet 

skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter, 

1 repr. fra bedriften og 2 repr. fra de ansatte. Styrer er møteleder og har ikke stemmerett. 

Samarbeidsutvalget skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten og evt. andre saker av 

viktighet for driften. SU har møte minst 1-2 ganger pr år. Styrer har møte-, forslag- og uttalerett. 

8. Åpningstid, planleggingsdager og ferie       
Barnehageåret er fra 1.august til og med 31.juli.  

 

Åpningstiden er fra kl. 06.45 – 16.45, med unntak av skoleferier (se eget punkt). Barna skal leveres og 

hentes innenfor den fastsatte åpningstid. Barna kan disponere inntil 9 timer pr. dag. Etter avtale med 

styrer kan det gjøres unntak utover 9 timers regelen. 

 

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse avvikles i uke 28, 29 og 30. Da er 

barnehagen stengt. Sporadiske fri dager regnes ikke som ferie.  

 

Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager, julaften og nyttårsaften. Vi har 5 planleggingsdager 

pr. barnehageår og er da stengt.  

 

Barnehagen reduserer åpningstidene i romjul og påskedagene til kl. 8.00 – 16.00.  

 
 

9. Betaling        
Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris i henhold til forskrift om foreldrebetaling 

i barnehager. IDEA Kompetanse AS kan fastsette pris for kost og deltidsplasser.  

 

Betalingen skjer den 16. i måneden og gjelder fra den 1. og ut måneden.  Uregelmessigheter med 

betalingen over 2 måneder medfører automatisk oppsigelse av plassen. Barnehageplassen betales også 

ved fravær. Det regnes også som fravær dersom barnet ikke møter opp i barnehagen i rett tid etter 

ferien. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri. 

 

10. Arealutnytting        
Barnehagens lekeareal er satt til 4m2 for barn over 3 år og 4m2 for barn under 3 år. 
 

 



  

11. Internkontroll        
Barnehagen har internkontrollsystem som viser at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt og 

dokumentert. 
 

12. Foreldre / foresatt oppfordring 
Det oppfordres til at foresatte møter på foreldremøter og foreldresamtaler samt på dugnad. Det 

inviteres til dugnad min. 1 gang pr. år (oftest i mai).  

 
13. Helsemessige forhold       
Ved ulykke, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om lege/ helsesøster må kontaktes 

omgående og om foresatte bør underrettes. 

  

Syke barn må holdes hjemme p.g.a. smittefaren.  

 

I tvilstilfeller avgjør styrer i samråd med lege / helsesøster om barnet kan være i barnehagen. 

 

Ved mistanke om omsorgssvikt og seksuelleovergrep plikter styrer å melde til 

barnevernstjenesten.  

 
 

14. Vedtektsendringer       
Vedtektsendringer utarbeides av styrer i samråd med eier / adm.direktør og representer i 

samarbeidsutvalget. 

Styrer sender vedtektene til kommunen som orientering. 

 

 

 

 

 

 

 


