Vedtekter for Sandhåland musikk - gårdsbarnehage AS år 2018-2019
1.Barnehagens eier: Janne Sørheim og Odd Egil Sørheim
2. Barnehagen drives i samsvar med "lov om barnehager m.v. og de av
Kunnskapsdepartementet til enhver tids fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale
vedtak og plan for den enkelte barnehage. Barnehagen har utvidet kristen
formålsparagraf.
3. Hovedutvalget for oppvekst og kultur har det offentlige tilsyn med barnehagene j§10 i
Lov om barnehager.
4.Opptaksregler. Søknad skjer på fastlagt skjema etter kunngjøring i lokalpressen.
Søknadsfrist er 1.Mars. Opptak av barn foretas etter innstilling fra barnehagens styrer og
eierrepresentant. Kriteriene fastsettes av hovedutvalg oppvekst og kultur. Søkere må ha
bopel i kommunen. Kommunestyret ev. den kommunestyret bemyndiger, er
ankeinstans.
Opptakskriterier gjeldende for Karmøy kommune og private barnehager med kommunalt
drifttilskudd:
I følge Lov om barnehager §9, skal barn med funksjonshemninger prioriteres.
Følgende barn gis prioritet så langt dette er mulig:
- Barn med særlig behov for oppfølging og støtte, etter faglig anbefaling.
- Barn til enslige forsørgere under utdanning eller i arbeid.
- Barn fra hjem der en av foreldrene er syke.
- Barn fra nærmiljøet.
- Andre barn tas opp i den utstrekning der det er plass og ønskelig ut fra gruppens
sammensetning.
5. Åpningstider: Barnehageåret starter alltid opp 15 August.
Heildags barnehagen har åpent fra klokken 06.15-16.45 mandag-fredag
Plassen tildeles til skolestart, selv om
1. Plassen er tildelt etter hovedopptaket.
2. Plassen ble tildelt på grunn av foresatte i arbeid eller under utdanning.
Det går an å søke hele plasser eller delte plasser alt etter behov.
Vi har forskjellig opplegg i barnehagen hver dag, derfor må styrer forespørres hvis en
ønsker å være med på et opplegg en dag barnet ikke går i barnehagen.
Styreren informerer i god tid hvis det er et opplegg som er for alle barna i barnehagen
uavhengig om barnet har dag den dagen eller ikke.

Sommeråpen barnehage: Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 av
dem må være sammenhengende og tas ut i løpet av tidsrommet uke 25- 33. Vi har
åpent hele sommeren, bortsett fra uke 30.
Hele sommeren har vi ellers åpent fra 0.6.15-16.45 mandag-fredag.
Julaften og nyttårsaften holdes stengt. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen
kl.12.
Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. barnehage år. Disse dagene holder barnehage
stengt.(Vanlig praksis i alle barnehager).
6.Intern kontroll. Det henvises til intern kontroll utarbeidet av et HMS firma Bennett. I
tillegg brukes HMS utarbeidet av PBL.
7. Betaling.Vi har samme betalingstakst som de andre barnehagene til enhver tid.
Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret.
Betalingen bør skje senest den 30 i hver måned, vi har 11 betalingsmåneder. Ved
fravær må dere betale for plassen.
NB! Ved misligholdelse av betaling over tid, vil en miste plassen.
Oppsigelsestiden er 2 mnd. Barn som slutter etter 1 April , må betale ut termin 11 dvs. ut
30 Juni. Oppsigelsen må da leveres før 1 Februar. Den |12 terminen er betalingsfri. Det
kan søkes om betalingsreduksjon, send da søknaden til skole og kultur. Det forbeholdes
kompensasjon for noen av utfluktene i forbindelse med utgifter, måltider og lignende.
8. Helsemessige forhold. Dere må fylle ut helseerklæring for barnets helsetilstand før det
starter i barnehagen. Barnehagen har slike helseskjema og det blir sendt til barn som
takker ja til barnehageplass.
Syke barn må holdes hjemme pga smittefaren og barnets helbred.
Barna må være godt kledd slik at de kan delta i lek og aktiviteter ute og inne. Alt tøy må
merkes.
9. Barna får hver dag 3 måltider og frukt. Vi spiser sunn og næringsrik mat, lite
sukkerholdig mat.
Vi har 3 varmmåltider hver uke og vi baker mye grove brød og rundstykker.
10. Samarbeid med hjemmet er viktig. Vi har samarbeidsutvalg der to
foreldrerepresentanter, 2 personer fra personalet i tillegg til eier. De har jevnlig møter
der de drøfter saker som er kommet fra foreldre eller fra andre. Minst 2 møter i året.
11. Ansvar. Personalet har ansvar for barna i den tiden de er i barnehagen. Medbrakte
ting har barnehagen ikke ansvar for.
Henting og bringing har foreldrene ansvar for. Husk alltid på å ta kontakt med personalet
når dere kommer med barnet og muntlige beskjeder må kun foreldre gi til personalet om

ting angående barna deres.
Offentlig eller privat transportmiddel kan kun frakte de barna, der foreldre har gitt
samtykke til det skriftlig.
12.Leke - og oppholdsareal i barnehagen. Karmøy kommune har vedtatt at barn under 3
år skal ha 5.3 kvadratmeter i leke og oppholds areal , barn over 3 år skal ha 4
kvadratmeter i leke og oppholds areal. Dette forholder vi oss til, men vi bruker den
nydelige naturen rundt oss flere dager i uken til turer. Naturen her er spesiell og unik og
vi har mye ulendt terreng, små berg å klatre på og to nydelige strender i gåavstand fra
barnehagen.
13. Sandhåland musikk - gårdsbarnehage vedtar sine egne vedtekter men har plikt å
informere foreldre og kommunen viss det blir korrigeringer på noen punkter.
Vedtektene blir alltid delt ut ved tildeling av ny barnehageplass og vedtektene står alltid
tilgjengelig på nettsiden hver dag.

