VEDTEKTER FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE
2017-2018.
1. Øverbygda familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-3 år. Barn regnes som
3 år fra og med det kalenderåret det fyller 3 år.
Barnehagen har tilhørighet på et småbruk i pyntabergveien 164 i Øverbygda i Sør – Fron
Kommune.
Eier: Laila Dokken Skogen. Eneeierforetak.
2. Øverbygda familiebarnehage er i privathuset til familien Skogen/Haugsjordet. Barnehagen
har en egen avdeling med stort lekearena, avslapnings rom, garderobe og stellerom.
Lokalene er inspirert av naturen vi har ute. Gode og store rom for lek, 100m2.
UTEAREALET er stort, der det er forskjellige uteleker, husker,kråkereir, sklier, klatreslott
sandkasse, lekestue, trampoline og lavo.
Det består av grønt areal på den ene siden, som også er noe ulengt terreng, og asfalt på den andre
siden, der vi øver på sykler, motorsykler og traktorer.
Småbruket består av noen ulike dyr: høner, kaniner, villsau, katt og hund som barna blir kjent med
i det daglige.
3. Formålet med fam.barnehagen er at virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet og årsplan for barnehagens
pedagogiske virksomhet. Barnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek i trygge og
utfordrende omgivelser, under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Det legges sterkt vekt på frilufts og
gårdsopplevelser . Sang og musikk er også et viktig punkt.
4. Øverbygda familiebarnehage har felles hovedopptak med Sør-Fron kommune sine kommunale
Barnehager. Opptak gjennom året tas det kontakt med Sør- Fron kommune.
5. Søknad om opptak skjer, fortrinnsvis elektronisk, på fastsett skjema. Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars. Opptaksnemd, opptakskriterier og klage på vedtak følger de kommunale
kriterier.
Barna som får plass i Øverbygda fam.barnehage har plass her i 2 år. Etter det
må det søkes om ny plass i den kommunale barnehagen.
Barn som har plass og ønsker å utvide plassen , endrer for å utvide plassen sin.
Barn skal ha ferie minst 5 uker i løpet av barnehageåret. 4 uker er om sommeren og dette er
sammenhengende.
Tildelt barnehageplass kan sies opp. Oppsigelse av barnehageplass skal være skriftlig og skal
sendes barnehagen senest 1 måned før barnet slutter. Det skal betales i oppsigelsesmåneden.
Dersom plassen blir sagt opp etter 1.april må en betale for plassen ut barnehageåret.

6. Foreldrebetalingen bestemmer eieren, men skal holde seg innen maksprisen som blir vedtatt av
stortinget.
En betaler for 11 måneder. Betalings fritt: 4 uker om sommeren.
Betalingsfristen er 1.i hver måned. Foreldrebetalingen betales på forskudd.
Feriefravær gir ikke fritak fra betaling.
Dersom en ikke fullt ut nytter den tiden en har fått tildelt, må man likevel betale for det
tilbudet en har takket ja til. Sykefravær gir ikke fritak for betaling.
Uteblir betalingen kan barnehageplassen sies opp med 14 dagers frist med umiddelbar virkning.
7. Åpningstid i barnehagen er mandag-fredag, fra 06.45 til 17.00.
Julen: stengt f.o.m 23.12. til første virkedag etter nyttår.
Påske: Stengt, virkedagene etter palmesøndag og t.o.m. 1.påskedag.
Sommeren: ferie 4 uker, juli/august.
Barnehagen har stengt 5 dager i året til planleggings- og kursvirksomhet.
Barnehagen starter opp likt med skoleåret.
8. Ved sykdom refunderes det ikke foreldrebetaling, men sykdom som går utover 1 måned, kan
Barnehagen gi betalingsfritak. Det må foreligge en legeerklæring.
Barnehagen står under tilsyn av Sør- Fron kommune . Helsemyndighetene foretar
inspeksjon så ofte de finner det nødvendig. Barnehagen er under forskrift om miljø
rettet helsevern i barnehager.
Barnet skal holdes hjemme ved feber, smittefarlig sykdommer eller diarè/oppkast.
9 . Ved spesielle anledninger/aktiviteter innhenter barnehagen egne skriftlige avtaler.
10. Eier og ansatte har taushetsplikt om de opplysninger de får i forbindelse med tjenesten.
11. Samarbeidsutvalget: består av foreldre/foresatte, ansatt og eier av barnehagen.
Det er totalt 5 stk i utvalget.
Foreldrerådet: Består av alle foreldre i barnehagen, unntatt eier.
Årsplanen for det pedagogiske innhold, skal legges frem for foreldreutvalget og godkjennes av
samarbeidsutvalget.
VEDTEKTENE FORANDRES KUN AV EIER.

Øverbygda Familiebarnehage, Sør –Fron 18.08.17
v/Laila Dokken Skogen

