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§ 1 Eier
Åssiden Menighets Barnehage eies og drives av Åssiden Menighetsråd. Barnehageeier skal
drive virksomheten i samsvar med gjeldene lover og regelverk. Barnehage eier skal fastsette
barnehagens vedtekter.
Drammen Kirkelige Fellesråd (DKF) er arbeidsgiver og har også påtatt seg regnskapsføring
og fakturering for barnehagen.
§ 2 Formål
I barnehageloven §1 står følgende;
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning på grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge
på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik at respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn g som er forankret i
menneskerettighetene.»
Åssiden menighets barnehage har jamfør barnehageloven §1 a annet ledd; utvidet kristen
formålsparagraf.
§1a.Særlig formål
Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i
vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter,
fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.
§ 3 Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personalet og eier. SU
skal :
• Bestå av 1 representant fra eier, 1 representant fra personalet og 1 representant for
foreldrene. Styrer har møte- og talerett. Kommunen har møte- og stemmerett i SU
• SU konstituerer seg selv.
• Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.
• Uttale seg om instruks for personalet.
• Uttale seg om saker av viktighet for barnehagens virksomhet.
§ 4 Opptak
Åssiden menighets barnehage er åpen for barn i alderen 0 – 6 år. Man beholder plassen til
skolestart. Det er samordnet opptak med kommunen, og barnehagen følger kommunens
prioriteringer. Etter det prioriteres det følgende:
• Dersom det er mulig skal barnegruppa ha en alderssammensetting med en jevn
fordeling i forhold til barnas alder

•
•

Søsken av barn som allerede har plass
Av barna som tildeles plass i barnehagen skal minst 50% ha fast bopel i kommunen.

Ansattes barn i den norske kirke i Drammen el ansattes barn i Åssiden prestegjeld
Daglig leder tar seg av opptaket.
•

§ 5 Oppsigelse av barnehageplasser
Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder, regnet fra den 30 hver måned. Oppsigelse
fra foreldrenes side etter 01. april, medfører plikt til foreldrebetaling ut barnehageåret (til og
med juni). Oppsigelsen foretas skriftlig , på eget skjema som leveres daglig leder. Skjema fås
i barnehagen.
Barnehagen kan si opp jamfør betalingsbestemmelser; Oppsigelse fra eier kan gis ved
manglende oppholdsbetaling med to måneders varsel fra den 1. i hver måned.
§ 6 Innendørs leke- og oppholdsareal
Barnehagens arealutnyttelse er på 5,3m2 for barn under 3 år og 4m2 for barn over 3 år.
§ 7 Åpningstider
• Barnehagen er åpen mandag til fredag fra kl. 0715 til kl 1615.
• Barnehagen holder stengt fire uker i juli
• Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.
• Jule- og nyttårsaften holdes barnehagen stengt.
• Barnehagens personale har 5 planleggingsdager i løpet av året.
I forbindelse med jul og påske må foresatte melde om barna skal komme eller ha fri, dette er
en bindende påmelding. Dette for at de ansatte kan få mulighet til å avspasere. Ved tre eller
færre påmeldte barn, kan styrer bestemme å holde barnehagen stengt.
Ved for sent henting av barn vil foresatte få et gebyr på kr. 500,- Gebyret gjelder: ved for sent
henting av barn og er i samsvar med kommunalt regelverk.
Barnehagen praktiserer følgende rutiner:
Første gang gis en muntlig advarsel om at barnet er hentet for sent
Andre gang gis en skriftlig advarsel
Tredje gang blir foresatte belastet med kostnaden barnehagen har i forbindelse med
overtid
Ved ytterligere for sent henting blir det hver gang sendt krav om betaling
§ 8 Foreldrebetaling
Bystyret i Drammen fastsetter betalingssatser for kommunens og private barnehager, herunder
søskenmoderasjon. Det betales for 11 mnd. pr. år, juli er betalingsfri. Barnehagen, via
regnskapsfører i Drammen kirkelige fellesråd, sender faktura på foreldrebetalingsbeløpet og
matpenger.
§ 9Ansvar
Barnehagens samarbeidsutvalg er ansvarlig for å tegne ulykkesforsikring for barna og
yrkesskadeforsikring for personalet. Personalet er ansvarlige for barna den tiden de oppholder
seg i barnehagen. Bringing og henting er foreldrene ansvarlige for. Medbrakte eiendeler tar
barnehagen intet ansvar for.

§ 10 Leder
Barnehagens leder har ansvaret for barnehagens daglige drift og utarbeider forslag til årsplan
for barnehagen. Årsmelding og årsplan må leveres kommunen.
§ 11 Internkontroll
Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til
programvaren Styreassistenten for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem.
HMS arbeidet skal gjelde både ansatte og barn.
Taushetsplikt:
Alle ansatte ved barnehagen, så vel faste som midlertidige, undertegner taushetserklæring og
plikter å etterleve dette vedrørende skriftlige og muntlige opplysninger om barna og deres
familie. Det vises til § 21 i Lov om barnehager. Personalet vil ha opplysningsplikt til
barneverntjenesten jf § 23 i Lov om barnehager.
§ 12 Kostpenger
Barna får drikke til måltidene i barnehagen.
Kostpengene går til lunsj: smøremåltid og varm mat i barnehagen.
§ 13 Foreldrekasse
Turer / arrangementer skal fortrinnsvis dekkes over barnehagens budsjett, men i særskilte
tilfeller kan foreldrerådet gi samtykke til at det betales ekstra for dette. Foreldrerepresentanten
er ansvarlig for denne.

§14 Foreldreråd og foreldresamarbeid
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foresatte og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte med barn i barnehagen.
Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter ( 1 representant + 1vararepresentant) til
Samarbeidsutvalget.
Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i
barnehageåret.
Foreldreråd holdes minst en gang i året.
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme pr. barn (ved søsken, har foreldre/foresatte
kun 1 stemme pr. familie) og alminnelig flertallsvedtak gjelder.
Barnehagen arrangerer to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, hvor den ene er
obligatorisk.
Barnehagen kan ved behov innkalle inn til dugnad som foreldrene plikter å stiller på, dersom
man ikke stiller må man betale 100kroner til foreldrekassa.
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