
Vedtekter for Solbakken Familiebarnehage 

1. Eierforhold. 

Solbakken familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser for barn i 

alder 0 — 5 år. Solbakken familiebarnehage eies av Ragnhild Rasmussen. 

Administrativt og økonomisk ansvarlig for driften er Ragnhild Rasmussen. Det er 

ansatt pedagogisk leder i 33,33 % stilling og assistent i 100 % stilling 

. 

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 respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til 

uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de 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 har rett til medvirkning.  

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. Åpningstider/ Ferier. 

Barnehagen har åpent 9 timer hver dag fra 07.00 — 16.00. Vi er fleksible etter 

avtale. Overholdes ikke avtalen, påløper det kr. 100.- pr påbegynt halvtime. 

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, onsdag før påske og de 3 siste ukene 

i.juli og 1 uke i august.  

Det holdes 5 planleggingsdager i året. Når personalet arbeider med planleggingen 

har barna fri. I størst mulig grad bør planleggingsdagene samsvare med skolens 

planleggingsdager. 

4. Opptak/Oppsigelse. 

Det er et samordnet hovedopptak for alle barnehagene i Mandal, søknadsfrist 1.mars. 

Alle barnehagene i Mandal er definert som en opptakskrets. Leder for 

barnehageenheten fatter vedtak om opptak etter innstilling fra styrer, i samsvar med 

opptakskriteriene, som er : 

1. Barn som fyller et år innen utgangen av november det året det søkes inn for, har ved 

hovedopptaket en lovfestet, individuell rett til barnehageplass i den kommunen det er 

bosatt i. 



2. Funksjonshemmet barn som vil ha nytte av opphold i barnehagen vår. 

3. Barn som er søkt inn:  

 Via barnevernet og hvor det  foreligger  barnevernsak. 

 Grunnet sykdom eller funksjonshemming i hjemmet eller tungtveiende sosiale 

forhold 

 Av særlig pedagogiske grunner 

Skriftlig tilrådning fra faginstans foreligger (PPT, barnevern, spesialisterklæring) 

4.  Søsken til barn som har barnehageplass 

Etter dette prioriterer vi søkere som ønsker full plass.  

 

Barnehageplassene tildeles med virkning fra august. Barnet har plassen frem til 

skolestart. Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. 

Oppsigelsestiden for barn er l mnd. regnet fra den 1. i påfølgende mnd. 

Etter 1.april må en betale for plassen barnehageåret ut, selv om denne ikke blir 

nyttet. Det blir ikke gitt fratrekk for fravær (fri, sykdom) heller ikke for de dagene 

barnehagen er stengt, utenom sommerferien. Ved sammenhengende sykefravær mer 

enn 1 mnd, kan det ved fremleggelse av legeerklæring, søkes om fritak for hele 

perioden. Dersom oppsigelser fra barn eller personalet gjør at fortsatt drift ikke 

er mulig, er oppsigelsestiden på 3 måneder, fra eier til foreldre. Det samme er tilfellet 

dersom familiebarnehagen opphører/stenges. 

 

5. Foreldrebetaling. 

Det er innført nasjonale maksimalpris for en barnehageplass og denne 

betalingssatsen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Betalingen for 

deltidsopphold er lavere og blir fastsatt i Mandal kommunes årlige budsjett vedtak. 

Betaling for kost kommer i tillegg. 

For barnefamilier med lav betalingsevne, er det mulighet for reduksjon eller fritak 

for foreldrebetaling med hjemmel i sosialtjenesteloven og barnevernloven. 

 

Foreldrebetalingen forfaller den 30. i hver måned. Det betales for 11 måneder i 

året. Manglende betalinger fører til oppsigelse av plassen. 

Kostpenger betales i tillegg til den aktuelle sats med kr.350 pr. mnd på en 5 dagers 

plass. Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr.2 og 50 % for barn nr.3 og de 

etter det.  

 

6. Årsplan. 

Årsplan for driften av familiebarnehagen utarbeides for et barnehageår av gangen og 

legges frem for samarbeidsutvalget for godkjenning. 



7.Forsikring. 

Barnehagen tegner ulykkesforsikring på hvert enkelt barn. Barna er da ulykkesforsikret den 

tiden de er i barnehagen, og på direkte vei til og fra barnehagen. Forsikringen gjelder også alle 

aktiviteter i barnehagens regi utenom ordinær åpningstid.  

 

8.Internkotrollsystem  

Barnehagen har et eget HMS-system, og har som hovedmålsetting å sikre god Helse, Miljø og 

sikkerhetsarbeid i bedriften for barn og voksne. 

9. Samarbeidsutvalget 

Barnehagen følger bestemmelser i Lov om barnehage, og foreldrene velger 2 representanter til 

samarbeidsutvalget, for henholdsvis 1 og 2 år av gangen. Eier og styrer/førskolelærer er faste 

representanter 

. 
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