
 

Vedtekter  
 

1. Eiere av barnehagen 

Askeladden tur og aktivitetsbarnehage eies og drives av Askeladden barnehage AS, som igjen eies av Marianne 

og Kjell Egge. 

2a. Formål i hht Lov om barnehage §1 

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. 

 

2b. Formål og drift i hht Askeladden tur og aktivitetsbarnehages retningslinjer 

I Askeladden tur og aktivitetsbarnehage legges det vekt på at barna skal ha en aktiv og lærerik hverdag i trygge 

omgivelser. Barnehagens beliggenhet ved friarealet på Groos med sandstrender, gressletter, skog, fjell, lekeplass, 

fotballbane, m.m. innbyr til turer og fysisk aktivitet i nærområdet.   

 

Barnehagen har fokus på å bygge et dyktig personalteam bestående av kompetente, varme og omsorgsfulle 

mennesker som passer inn i Askeladden-kulturen, som bl.a. går ut på å være ekstremt positiv og ekstremt 

løsningsorientert. Personlighet skal telle mer enn formell bakgrunn ved nyansettelser. Alle ansatte skal få 

grundig opplæring og oppfølging gjennom konkrete tilbakemeldinger og jevnlige personalsamtaler. Det skal i 

høy grad legges til rette for trivsel på jobb og indre motivasjon til å leve opp til barnehagens viktigste verdier:  

 

- Vi bryr oss om hverandre, barna og foreldrene i barnehagen   

- Vi skal levere kvalitet i alle ledd, og være stolte av det 

 

Askeladden-barnehagene skal være høykvalitetsbarnehager som gir barna de beste forutsetninger for å lykkes 

senere i livet. Målet er å ha en pedagogtetthet på 50% og ha en voksentetthet på 6 (6 barn pr. voksen over 3 år, 3 

barn pr. voksen under 3 år). Videre skal barna deles inn i mindre grupper, slik at hvert barn blir sett og hørt hver 

dag. 

 

Hver av barnehagene skal ha en styrer i 100% stilling, som sammen med eier, danner et styrerteam. Her skal 

man dele erfaringer, legge strategier og planer som sikrer at barnehagene opprettholder den høye kvaliteten det 

legges opp til. Det administrative arbeidet utføres av eier, mens styrer har full fokus på den pedagogiske 

virksomheten. 

 

3. Foreldresamarbeid 

Barnehagen legger opp til et godt samarbeid med foreldrene gjennom formelle organer som foreldreråd og 

samarbeidsutvalg.  

I tillegg skal det legges spesiell vekt på en god kommunikasjon/informasjon gjennom uformelle 

tilbakemeldinger i hente-/bringesituasjoner, oppslag i barnehagen, oppdaterte hjemmesider på internett og 

infoskriv/e-mail. 

 

a. Foreldreråd 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at 

samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal ivareta 

barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og fremme 

samarbeidet mellom hjem og barnehage. 



Personalsaker skal ikke ligge under foreldrerådets ansvarsområde. Ved avstemninger i foreldrerådet gis en 

stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvalg gjelder. 

Foreldrerådet konstituerer seg selv. 

Foreldrerådet velger to representanter til Samarbeidsutvalget. 

  

b. Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består 

av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeieren skal sørge 

for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter og 2 representanter fra de ansatte. I tillegg er barnehagens 

eiere representert med 2 representanter. Representantene velges for et år om gangen.  

Styrer har møte- og uttalelsesrett, men ikke stemmerett, såfremt ikke han/hun er valgt medlem. 

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv – styrer er ansvarlig for at dette blir gjort. 

 

 

4. Opptak  

Det er samordnet opptak som gjelder alle godkjente barnehager i Grimstad kommune. Søknad om 

barnehageplass fremmes elektronisk på kommunens hjemmeside.    

Uriktige opplysninger i barnehagesøknaden kan føre til tap av barnehageplassen. 

Søknadsfristen til opptak er som hovedregel 1. mars, men foreldre/foresatte kan søke hele året. 

 

Opptakskriterier 

Ved opptak av barn i Askeladden tur og aktivitetsbarnehage skal det tas hensyn til følgende kriterier prioritert 

rekkefølge: 

 

1. Barn med funksjonshemninger såfremt de kan ha nytte av oppholdet,  jfr. § 13 i lov om barnehager med 

kommentarer. 

2. Barn til ansatte i Askeladden 

3. Søsken til barn som går i barnehagen 

4. De øvrige søkerne fordeles etter barnehagens vurdering for å få en mest mulig homogen barnegruppe 

fordelt på alder, kjønn og kulturell bakgrunn. 

 

 

Opptakskrets 

Barnehagen tar inn barn fra Grimstad kommune og de nærliggende kommunene, herunder samtlige kommuner i 

Aust-Agder og Kristiansand. 

 

Opptaksperiode 

Når et barn har fått tildelt plass i barnehagen beholder det plassen frem til skolestart, med mindre plassen sies 

opp. Regler for oppsigelse reguleres av «Avtale om plass», som er en avtale som inngås mellom barnets foresatte 

og barnehagen før oppstart (se forøvrig pkt 10). 

5. Barnas alder og oppholdstid 

Barnehagen er åpen for alle barn i alderen 0 til 6 år. 

Det tilbys 60% (3 dager pr. uke), 80% (4 dager pr. uke) og 100% (5 dager pr. uke) plasser.  

6. Helsetilsyn 

Barnehagene står under tilsyn av helsemyndighetene. Barnas foreldre fyller ut "Erklæring om helsetilstand" for 

barn etter opptak. Erklæringen oppbevares i barnehagen  sammen med søknaden.    

7. Foreldrebetaling 

Det er felles retningslinjer for foreldrebetaling i alle Grimstads barnehager når det gjelder satser, 

søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling p.g.a. lav inntekt. Foreldrebetalingen forfaller til betaling den 1. i 

hver måned (forskuddsvis). Oppdaterte regler og satser finnes på barnehagens hjemmeside eller på hjemmesiden 

til Grimstad kommune. 

8. Arealnormer 

Innendørs leke- og oppholdsareal skal minimum være 4 kvm pr. barn over 3 år og 5,3 kvm for barn under 3 år. 

Dette er i samsvar med Kunnskapsdepartementets veiledende norm. 



9. Åpningstider  

Barnehagen har åpent mandag-fredag kl. 07.15 - 16.45.  

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. I romjulen er åpningstiden 07.30 – 16.30. 

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. 

Barnehagen har 5 planleggingsdager hvert barnehageår (august-juni) hvor barnehagen er stengt. 

Barnehagen har stengt 4 uker i juli  

10. Oppsigelse og mislighold 

Barnets foresatte kan si opp barnehageplassen skriftlig med 2 måneders varsel fra den 1. i påfølgende måned. 

Det må betales for plassen inntil oppsigelsestiden er slutt. Hvis barnets plass sies opp etter 1. april må det betales 

for plassen ut barnehageåret. 

 

Når plassen sies opp etter at det er inngått avtale om plass, men før barnet har begynt i barnehagen, gjelder 

oppsigelsestiden fra den dagen barnet skulle ha begynt i barnehagen.  

  

Oppsigelsesfristene ovenfor gjelder også ved redusert plasstørrelse dersom ikke annet er avtalt. Dvs at dersom 

man ønsker redusert oppholdstid i forhold til gjeldende plass, kan dette normalt innvilges etter samme regler som 

gjelder for oppsigelse. 

 

Barnehagen kan si opp avtaleforholdet med 4 ukers varsel dersom: 

• Opptaksmyndigheten erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden 

• Foreldrebetalingen ikke er innkommet innen den 30 dager etter forfall 

• Ved brudd på betingelsene i avtalen om plass. 

 

Barnehagen kan si opp avtaleforholdet med 2 ukers varsel dersom foresatte, som har barn i barnehagen, bryter 

eller unnlater å følge barnehagens vedtekter, retningslinjer og bestemmelser. Det gjelder også dersom foresatte 

ikke tilpasser seg barnehagens regler og normer for foreldresamarbeid, f.eks ved å opptre på en måte som virker 

ødeleggende på trivselen for ansatte, barn og/eller andre foreldre i barnehagen. I slike tilfeller vil det bli gitt 

skriftlig varsel med mulighet for tilsvar.   

 

11. Internkontrollsystem og HMS  

Det er utarbeidet en egen perm med instrukser for internkontroll. Barnehagen har også eget HMS-system og 

bedriftshelsetjeneste. 

12. Politiattest og taushetsplikt  

Alle ansatte må fremvise politiattest før tiltredelse av stillingen. 

I følge Lov om barnehager har alle som arbeider i barnehagen taushetsplikt. 

13. Endring av vedtektene  

Endringer/oppdateringer av vedtektene kan foretas av styret i Askeladden barnehage AS som eier barnehagen.   
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