
VEDTEKTER FOR HEIMEN BARNEHAGE 
Vedtekter satt etter barnehageloven 

Org nr. 919 176 520 

 

§ 1. Navn og eierforhold 

Barnehagens navn er Heimen Barnehage AS. Barnehagen 

er organisert som en ideel, 

privateid. 

Barnehagens hjemkommune er Vikna. 

 

§ 2. Formål 

Barnehagens formål er å drive barnehage for barn bosatt i Vikna kommune. Barnehagen 

skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og 

samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal være livssynsnøytral og virksomheten skal 

drives i samsvar med ”Lov om barnehager m.v.,dog med unntak av §1,2.ledd i denne lov, 

samt de av Barne-og familiedepartementet til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for 

barnehagevirksomhet. 

 

§ 3. Areal 

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 kvm, leik og oppholdsareal per barn over 3 år. For 

Barn under 3 år settes normen til 6 kvm per barn. Et barn regnes tre år fra og med 

kalenderåret det fyller tre år. 

 

§ 4. Økonomiske forhold 

Drift av barnehagen finansieres av statstilskudd, foreldrebetaling, samt evt. andre offentlige 

tilskuddsordninger til spesielle formål. 

 

§ 5. Foreldreråd 

Barnehagen skal ha et foreldreråd i samsvar med ”Lov om barnehager” av 5.mai 1995” dvs.: 

- Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. 

- Foreldrerådet skal fremme fellesinteresse til foreldre og bidra til et samarbeid mellom 

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

- Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er 

viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. 

- Foreldrerådet skal bidra til at samarbeidet og miljøet i barnehagen blir godt. 



- Foreldrerådet skal ha minst to møter i året, hvorav ett valgmøte tidligst mulig etter 

sommerferien. 

Første møte i foreldrerådet etter sommerferien innkalles og ledes av styrer. På dette møte 

velges 2 representanter fra foreldrene til barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

§ 6. Ekstraordinært foreldreråd 

Ekstraordinært foreldreråd skal avholdes når samarbeidsutvalget eller minst ¼ av foreldrene 

krever det. 

 

§ 7. Samarbeidsutvalget 

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg på fire medlemmer, med personlige 

varamedlemmer. I tillegg sitter 2 representanter valgt av og blant de ansatte i barnehagen. 

Funksjonstiden for representantene er 2 år. 

 

§ 8. Åpningstid 

Barnehagen er åpen fra kl.07.00 til 16.30 mandag til fredag. 

Maks oppholdstid per barn settes til 8,5 timer per dag. 

Barnehagen er stengt på alle offentlige høytidsdager, samt julaften. 

Barnehagen har stengt mellom jul, nyttår og i påska. 

Barn som har plass ved Heimen barnehage må tas ut av barnehagen for ferie i 4 uker hvert 

barnehageår. 

Barnas hovedferie, 3 sammenhengende uker innenfor barnehagens ferieperiode.  

Barnehagen har stengt 5 dager hvert barnehageår for planlegging. 

 

§ 9. Opptakskriterier 

Opptak skjer på grunnlag av søknad på fastsatt skjema. 

 

§ 10. Internkontroll 

Barnehagen har et eget internkontrollsystem. 

Styrer og verneombud har et særlig ansvar for å følge opp gjeldende lover og forskrifter for 

internkontroll. 

Det henvises for øvrig til barnehagens HMS-perm. 

 

 

 



§ 11. Endring av vedtekter 

Endring av vedtekter foretas av eier, etter uttalelse fra foreldrerådet. Vedtektene sendes 

oppvekststyret i Vikna og Fylkesmannen til orientering. 

 

§ 12. Oppsigelse 

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig. Oppsigelsestiden for foreldre/ foresatte er to 

måneder regnet fra den første i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Ved oppsigelse 

som gjelder fra 1. mai eller senere, beregnes foreldrebetalingen ut barnehageåret. 

Dersom forfalt regning for barnehageplass ikke er betalt innen 1 måned etter forfall, 

kan eier si opp plassen med umiddelbar virkning 

 

§ 13. Foreldrebetaling 

Betalingssatsene for barnehageplass fastsettes av eier av Heimen barnehage. Det kreves 

foreldrebetaling for 11 måneder per barnehageåret 

 

 

Heimen Barnehage AS, Omkjøringsvegen 41, 7900 Rørvik 
Tlf: 74 39 14 40 
E-post: post@heimenbarnehage.no  
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