Retningslinjer for
Skyttelveien barnehage AS
(gjeldende fra 01.04.12)
§1. Navn og eier
Selskapets foretaksnavn er Skyttelveien barnehage AS. Selskapet er et aksjeselskap og eies av
Venke Sørlie. Barnehagen ligger i Solbergelva i Nedre Eiker kommune.
§2. Formål
Selskapets formål er drift av barnehage i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven, samt
forskrifter til loven.
§3. Barnehagens organer
§3.1 Ledelse
Daglig leder er Venke Sørlie, daglig leder blir ansatt av selskapets styre.
§3.2 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Andre saker som etter lover eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
§3.3 Samarbeidsutvalg
Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av:
- to representanter, og to vararepresentanter valgt av de ansatte
- to representanter, og to vararepresentanter valg blant foreldrene
Samarbeidsutvalget innkalles av styrer i samråd med leder.
Styrer er ansvarlig for sekretærfunksjonen, og har møte, tale og forslagsrett.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.
Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å
fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Ved avstemming i
samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme og vanlig flertalls vedtak gjelder.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltsstemme.
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet
for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet
forslag til budsjett, drifrtsendringer, utnyttelse av areal m.m.
Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen som
tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor rammene som settes av
gjeldende lover, forskrifter, kommunale vedtak, barnehagens vedtekter og barnehagens
budsjett.
§3.4 Foreldrerådet
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det skal velges 6
representanter fra avdelingene til foreldrerådets arbeidsutvalg( FAU). Representantene
velges for minst ett år om gangen.
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. Foreldrerådet velger 2 representanter og 2
vararepresentanter til samarbeidsutvalget(SAU).

§4 Bemanning, leke og oppholdsareal
Barnehagen har godkjent leke og oppholdsareal og bemanning i henhold til §§Godkjenning, 17
Styrer og 18 Barnehagens øvrige personale, i merknad til Lov om barnehager og Forskrift om
pedagogisk bemanning.
Samtlige ansatte i barnehagen skal før tiltredelse framlegge tilfredsstillende politiattest.
§5 Opptak/ oppsigelse
Skyttelveien barnehage deltar i samordnet opptak for alle barnehager i Nedre Eiker kommune.
§5.1Søknad
Det skal søkes elektronisk på fastsatt skjema gjennom

Nedre Eiker kommune sin

hjemmeside.
§5.2Opptakskriterer
Plassene er primært for barn bosatt i Nedre Eiker kommune. Barnehageplassene skal være
fleksible og tilpasset brukernes behov.
Opptaket skjer etter følgende prioriteringer:
a) Barn som bor i Nedre Eiker kommune, fortrinnsvis i barnehagens nærmiljø
b) Barn med nedsatt funksjonsevne, (ref Lov om barnehager § 13).
c) Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4, (ref lov
om barnehager § 13).
d) Søsken av barn med plass i Skyttelveien barnehage
e) Minoritetsspråklige barn
f) Vurderinger utover dette sees i forhold til barnehagens gruppesammensetting. Det bør
en være god blanding av jenter og gutter, samt flere barn fra samme årskull i en
gruppe.
Den som får tildelt plass har rett til å beholde denne inntil skolestart. Barn som er tildelt plass kan
søke om redusert plasstilbud. Forutsetningen for at en slik søknad blir innvilget er at barnehagen
klarer å fylle den resterende plassen med opphold av et annet barn, slik at dette til sammen utgjør
hel plass. Daglig leder i barnehagen tar stilling til søknad om redusert plass.
§5.3Oppsigelse
Ved oppsigelse av plass gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned fra
oppsigelsestidspunktet. Oppsigelsen må være skriftlig. Det må betales for plassen ut
oppsigelsestiden uavhengig av hvorvidt barnet benytter plassen eller ikke. Dersom andre barn
overtar plassen i oppsigelsestiden, skal foreldrebetalingen reduseres tilsvarende. Kunden mister
plassen umiddelbart ved mer enn 30 dagers manglende oppholdsbetaling.
§ 6. Åpningstid
Barnehageåret går fra 01.08. til 31.07.
Barnehagen er åpen fra kl 07.00-17.00 mandag til fredag. Barna skal leveres og hentes av
foresatte innenfor den fastsatte åpningstid.
Barnehagen har stengt bevegelige helligdager, onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 12, helt
stengt på julaften, nyttårsaften og i romjula. Vi holder også stengt 5 planleggingsdager i året, samt
uke 28,29 og 30.
§7. Ferie
Alle barna skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre uker må være
sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. Foreldrene plikter innen 30.april hvert år å gi
beskjed om barnets hovedferie.

§8 Foreldrebetaling
Betaling for opphold i barnehagen, reguleres ved makspris (fastsatt ved kgl.Res. 2005). Utover
makspris tar barnehagen betalt for mat. Betaling for opphold i barnehagen er inndelt i 11
månedlige terminer med forfall den 1. i hver måned. For sen betaling er å anse som brudd på
avtalen og kan føre til oppsigelse av plass.
§9 Forsikring
Alle barn er forsikret og forsikringen gjelder:
a) Innenfor barnehagens områder under ordinær åpningstid.
b) Under deltakelse i aktiviteter, lek og turer som foregår under barnehagens ledelse.
§10 Sikkerhet
Barnehagen plikter å følge forskriftene for internkontroll med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.
Daglig leder i barnehagen plikter å utarbeide sjekklister og egne rutiner for oppfølging av
bestemmelsen.
§11 Taushetsplikt
Barnehagen skal i vareta forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, jft. Fvl.§§ 13 til 13f.
§12 Endring av retningslinjer
Disse endringene er vedtatt av styret i Skyttelveien barnehage 18.02.12.
Styret har myndighet til å endre barnehagens retningslinjer etter at endringsforslag er forelagt
samarbeidsutvalget til uttalelse.

