
VEDTEKTER FOR 
FEGRI FAMILIEBARNEHAGE 2018/2019 

 
Barnehagens form og eierform: 
Fegri Familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn mellom 
0 og 6 år. Barnehagen er godkjent av Ringerike Kommune.  
Barnehagens eier er Siv Modalen Bakken, Vikersundveien 152, 3533 TYRISTRAND.   
Barnehagens org.nr: 987 734 868. 
 
Formål: 
Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager, §1: ”Barnehagen skal gi 
barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem.” 
 
Bemanning: 
Siv Modalen Bakken, førskolelærer, eier og styrer, 100%. 
Lena Fossum, assistent, 100%. 
Ann Christin Fossum, assistent, 20 %. 
 
Åpningstider/ferier: 
Åpningstid:   07.30-16.30.  
Ferielukking:  
Julen - fra og med julaften til og med første nyttårsdag. 
Påsken  - fra og med mandag etter palmesøndag til og med andre påskedag. 
Sommer  - Stengt uke 28, 29 og 30. 
Det vil være 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er barnehagen stengt. 
 
Opptak/oppsigelse/redusering av plass: 
Samordnet opptak for kommunale og private barnehager foretas av 
barnehageadministrasjonen Oppvekst, i samarbeid med barnehageledere/styrere i 
private og kommunale barnehager. 

Det må søkes (på fastsatt skjema) plass innen fristen 1. Mars. Det betales fra tildelt 
plassdato. Supplerende opptak skjer gjennom hele året. 

Barnehageåret er fra 15. august og frem til skolestart. 

Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling ved ledige plasser.  

Nytt barnehageår regnes fra 15.august. Barnet beholder plassen fram til 15.august, 
eller til plassen sies opp. En forutsetning for å beholde plassen de påfølgende år er at 
avtalen ikke er misligholdt. Tildelingsmyndigheten kan bestemme at barnet kan flyttes 
til annen barnehage.  

Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de prioriterte i søknaden. 



Ved opptak av barn må det tas hensyn til barnehagens ledige plasser over og under tre 
år, og barnegruppens sammensetning. 

Under ellers like forhold tilbys eldre barn plass foran yngre. 

Innenfor alle prioriteringskriteriene vil eldre barn gå foran yngre, det vil si at det 
rangeres etter fødselsdato innenfor hvert kriterium. 

Det legges vekt på alderssammensetning. Barnehagens eier tildeler plasser etter 
opptakskriterier i prioritert rekkefølge: 

- Barn som kommer inn under Lov om Barnehager §13 og § 12a. 
- Søsken (førstegangssøkere) etter fødselsdato. 
- Nye barn/overføring etter fødselsdato (i henhold til ledige plasser over og under 

3 år) 
Eier må hele tiden ta hensyn til helhetsvurderingen av gruppa.  
Oppsigelse vil være 2 måneder. Dette er gjensidig, og skal skje skriftlig. Ved oppsigelse 
etter 1.mars må det betales ut barnehageåret. Hvis plassen fylles blir plassen betalt av 
nytt barn. 
 
Betaling: 
Foreldrebetalingen er som følger: 
(Matpenger er kr 300,- pr.mnd.) 
 
   Bhg-plass:  Matpenger:  Sum betaling pr.mnd: 
100 % plass  kr  2910,-  kr  300,-  kr   3210,- 
 
Søskenmoderasjon: 30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3. 
 
Det er en betalingsfri måned i året (juli).  
Innbetalingen skal skje forskuddsvis, og være på barnehagens konto innen den 25. Giro 
vil bli utlevert i god tid. Alle innbetalinger blir innberettet skattemyndighetene, noe som 
muliggjør ferdig utfylt selvangivelse.  
 
Ved uteblitt betaling vil det etter 10 dager komme et ekstra gebyr på kr 150,- som vil 
bli lagt til påfølgende foreldrebetaling. Etter 2.gangs purring kan barnet risikere å 
miste plassen hvis betaling fortsatt uteblir. Barnet blir ikke tatt imot i barnehagen før 
man har betalt. 2 måneders oppsigelsestid gjelder ikke i dette tilfellet. 
 
Barna skal hentes før stengetid, det vil si at barnet og foreldrene skal være ute av 
barnehagen senest 16.30.  
 
Helse/sykdom/forsikring: 
Eier har ansvar for at alle barn og voksne i barnehagen er forsikret. 
Barna har ikke lov til å komme i barnehagen hvis de er syke, eller har annen smitte (eks. 
hodelus). 



 
Årsplan: 
Årsplanen varer fire barnehageår, mens det vil bli gitt ut månedsbrev/månedsplan for 
hver måned. 
 
Foreldresamarbeid: 
Siden vi er så få i barnehagen, slår vi sammen samarbeidsutvalg, foreldreråd og 
foreldremøte. Det vil være foreldremøte 1 gang i året. Foreldrekontakt 2017/2018 blir 
bestemt på foreldremøtet på høsten. 
 
Internkontroll: 
Familiebarnehagen følger pålagte rutiner for miljø, helse og sikkerhet. Disse rutinene er 
å finne i egen perm i barnehagen. 
 
Taushetsplikt og opplysningsplikt: 
Barnehagen vil i henhold til barnehageloven §§21, 22 og 23 følge bestemmelsene om 
taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. Det gjøres 
oppmerksom på at både eier, ansatte og foreldre er underlagt taushetsplikt omkring 
barnehagens ”indre liv”. 
 
Vedtektenes varighet: 
Vedtektene kan kun endres av familiebarnehagens eier. 
Kopi av de til en hver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen og Fylkesmannen, og til 
barnas foreldre i forbindelse med opptak. 
 
 
 
 
Tyristrand, 14.09.2019 

 
 

………………………………… 
Siv Modalen Bakken 

 


