Vedtekter for Holtegrenda Gårdsbarnehage AS
Vedtektene er et tillegg til
”Vedtekter for kommunale - og private barnehager i Stokke:”
1. Forvaltning av barnehagen.
Holtegrenda Gårdsbarnehage AS er en privat heldagsbarnehage med plass for
inntil 40 barn, som eies og drives av Gro og Roger Tislevold..
Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer
og vedtekter for kommunale og private barnehager i Stokke.
Barnehagens netto godkjente leke- og oppholdsareal er 162,7 m2.
Barnehagen følger arealnormen for naturbarnehager, med 3,3 m3 pr barn over 3
år, og 5,3 m2 for barn under 3 år.

2. Formålsbestemmelse.
Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne
grunnverdier.
Holtegrenda Gårdsbarnehage har en utvidet praktisering av barnehagelovens
kristne formålsparagraf.

3. Tilsetting av personalet.
Eierstyre tilsetter styrer. Øvrig personalet tilsettes av styrer etter innstilling fra
eierstyre. Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for
virksomheten.

4. Opptakskriterier.
I Holtegrenda holder vi på at søsken prioriteres ved ellers like vilkår.

5. Oppsigelse av plassen.
Dersom et barn skal slutte, må det meldes fra skriftlig minst en måned i forveien.
Det betales i oppsigelsestiden. Barn som slutter etter 1. mai må betale ut
barnehageåret. Eieren forbeholder seg retten til å si opp plassen med 14. dagers
skriftlig varsel dersom de økonomiske avtalene om foreldrebetaling misligholdes,
eller det er andre særlige forhold som tilsier det.

Barn som blir hentet for sent, blir fakturert kr. 100,- pr. påbegynt 15 minutter.
Ved gjentatte brudd på hentetiden, kan det resultere i oppsigelse av plassen med
14 dagers varsel.

6. Depositum.
Ved bekreftelse på mottatt plass, betales det et depositum tilsvarende 1 måneds
betaling. Det fungerer som en måneds forskuddsbetaling, og gjøres opp ved at det
ikke betales for siste måned man har plassen..

7. Åpningstid
Barnhagen åpner kl. 07.15 og stenger kl. 16.30 hver dag. Det er også stengt
jul og påske. Vi holder åpnet St.Hans-dagen når den faller på vanlig virkedag.
Det er stengt hele juli – som er betalingsfri måned.

8. Samarbeidsutvalg.
Holtegrenda Gårdsbarnehage har et samarbeidsutvalg bestående av
1 representant fra foreldrene, 1 personalrepresentant, 1 kommunal reprensentant
(frivillig) og 1 fra eier/styrer.

9. Oppholdstider.
I Holtegrenda ser vi at det som fungerer best for både barna og barnehagen er at
barn har 100% plass, og heller gir beskjed dersom de tar en dag fri. Det er også
det som det legges politiske føringer for at vi bør tilby, da det gis gradert tilskudd
ved graderte plasser.

Godkjent av eierstyret 15.02. 2013

