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VEDTEKTER FOR VIGMOSTAD BARNEHAGE 
 

§ 1. EIERFORHOLD 
Vigmostad barnehage drives og eies av Lindesnes kommune. Barnehagen og SFO blir drevet sammen. 

  

§ 2. FORMÅL 
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. 

 

§ 3. SAMARBEIDSUTVALG  
Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldrerepresentant, 2 av de ansatte og 1 valgt av oppvekst- og 

kulturstyret. Styrer er sekretær. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for to år av 

gangen. 

 

§ 4. FORELDRERÅDET 
Barnehagen skal ha et foreldreråd i henhold til § 4 i ”Lov om barnehager”. Foreldrerådet består av alle 

foreldrene til barna i barnehagen. Foreldrerådets oppgaver framgår av forskrifter til lov om 

barnehager. 

 

§ 5. ÅPNINGSTIDER 
Barnehagen har åpent fra kl. 7.00 – 16.30 mandag til fredag. Styrer har i samråd med leder for 

oppvekst og kultur myndighet til å utvide åpningstiden etter behov, og etter en total vurdering av 

driften. Barnehagen har sommerlukking 4 hele uker i juli. Barn og personalet avvikler fire 

sammenhengende ferieuker. Personalet har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er stengt 5 

planleggingsdager, julaften og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag fra kl. 12.00. 

 

§ 6. OPPTAK AV BARN 
Opptak skjer hvert år med søknadsfrist 1.mars. Opptakskretsen er Lindesnes kommune. 

Ved ledig kapasitet, vil det bli fortløpende opptak. Inntaket skjer da ut fra ventelisten hvor følgende 

kriterier brukes: 1. Barn med spesielle behov eller henvist fra barnevernet. 2 Barn som allerede har 

plass og vil øke plassen. 3. Barn som skal begynne på skolen 4. Barn som er bosatt i Lindesnes 

kommune 5. Annet. Barnehagen har barn i alderen 0-5 år. Søknadsskjema og endringsmelding fylles 

ut elektronisk på www.lindesnes.kommune.no  - Lindesnes kommune sin hjemmeside.  

Opptaksmyndighet: Administrativt opptak er organisert av oppvekst- og kultursjefen.  

Barn som tas opp, beholder plassen fram til skolestart med unntak av barn fra andre kommuner.  

 

Opptakskriterier: (ikke prioritert rekkefølge) 
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 De som har plass inneværende år beholder plassen frem til skolestart. 

 Barn som skal begynne på skolen (5-åringene) 

 Funksjonshemmede barn (Lov om barnehage § 13) 

 Barn med spesielle behov (må dokumenteres) 

 En skal ved opptaket også ta hensyn til barnegruppen som helhet, både når det gjelder kjønn, 

alder, og andre forhold. 

 Søsken. 

 

Barnehagen følger Retningslinjer for opptaksregler for de kommunale barnehagene.  

 

§ 7. OPPSIGELSE AV PLASS 
Oppsigelse skjer elektronisk på Lindesnes kommune si hjemmeside: www.lindesnes.kommune.no.   

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Unntak: Oppsigelsestid før 

sommerferien må skje innen 1. juni, ellers må det betales i august. Endringsmeldinger – som 

endret oppholdstid, betalingssatser osv. – regnes fra den 1. i hver mnd. Unntak: Endring før 

sommerferien må skje innen 1. juni, ellers må det betales i august. Unntak: Dersom plassen 

sies opp etter 1. april, må det betales ut barnehageåret. 

 

§ 8. FORELDREBETALING 
Foresatte betaler for 11 måneder. Kommunen fastsetter foreldrebetalingen innenfor statens 

maksimalgrense for foreldrebetaling. Det tildeles fra to til fem hele dager per uke á 9 timer. 

Informasjon og retningslinjer for foreldrebetaling har kommunen eget skriv om. 

 

§ 9. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 
Leke- og oppholdsareal inne er på 205 kvm og utearealet som kan benyttes er innegjerdet areal til 

barnehagen ca. 350 kvm og utearealet til skolen er 5 mål. Barnehagens vedtektsfestede arealnorm pr. 

barn er 5,3 kvm for barn under 3 år og 4 kvm for barn over 3 år. 

 

§ 10. TILSETTING AV PERSONALE 
Kommunen tilsetter personale. Ansatte må levere godkjent politiattest, tuberkuloseattest og undertegne 

taushetserklæringen ved tiltredelse.  

 

§ 11. ÅRSPLAN 
Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene og den pedagogiske virksomheten 

gjennom året i henhold til rammeplanen for barnehager 1. mars 2006, revidert utgave i 2011. 

 

§ 12. INTERNKONTROLLSYSTEM 
Barnehagen er tilsluttet kommunens internkontrollsystem (viser til egen dokumentasjon i henhold til 

forskifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.) 

 

§ 13. FORSIKRING. 
Barn er ulykkes forsikret. Denne gjelder i barnehagen, på tur med barnehagen og til og fra barnehagen. 

Eiendeler er ikke forsikret. Foresatte har selv ansvaret for barnas eiendeler. 

 

§ 14. GYLDIGHET 
Vedtektene for Vigmostad barnehage gjøres gjeldende fra 18.08.1999. Revidert den 01.08.06 og 

24.03.15. 
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