VEDTEKTER FOR
STORHAUG ÅPEN BARNEHAGE.
1.

FORMÅL.
 Barnehagen driver i tråd med § 1 Formål, i Lov om barnehager.
 Barnehagen driver i tråd med§ 1a Særlig formål, i Lov om barnehager.
 Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av
kristen tro og tradisjon.
 Barnehagen inngår i menighetens trosopplæringsarbeid.

2.

EIERFORHOLD OG FORVALTNING AV BARNEHAGEN.



3.

Storhaug åpne barnehage eies og drives av St. Johannes menighet, som hører
til Den norske kirke, i Stavanger.
Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og
vedtekter fastsatt av eieren og årsplan for barnehagen.

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG


For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd
og et samarbeidsutvalg, jfr §4 i lov om barnehager.



Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barn. Samarbeidsutvalget
består av representanter for foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at
hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske,
men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. SU skal
være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ i barnehagen.



Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger hver sine representanter med
personlig vararepresentanter til barnehagens samarbeidsutvalg.



Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen.
Funksjonstiden for eierrepresentantene er to år.



SU velger selv sin leder, og velges for ett år om gangen.



SU er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Saker avgjøres
med Simpelt flertall.



Styreren deltar på møtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Styreren fungerer som samarbeidsutvalget sin sekretær.

4.

OPPTAK AV BARN.




5.

ÅPNINGSTID.




6.

Barnehagen har åpent 16 timer i uken, fordelt på 4 dager.
Barnehagen følger skoleruten, og har stengt i skolens ferier.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, da vil barnehagen være stengt.

TAUSHETSPLIKT


7.

SU og de ansatte har taushetsplikt etter § 20 i lov om barnehager.

RUTINER FOR INTERNKONTROLL.




8.

Åpen barnehage har ikke ordinært opptak.
Brukerne søker ikke om plass til barna, men registrerer seg ved fremmøte
hver dag.
Barnehagen er godkjent for 40 barn.

Barnehagen følger gjeldende regelverk innenfor området.
Styrer er ansvarlig for at det foreligger sjekklister og utarbeidelse av rutiner,
for oppfølging av regelverket.
Eier er ansvarlig for at intern kontroll er tilfredsstillende.

FORELDREBETALING, REGNSKAP OG ÅRSMELDING.


Foreldrebetalingen er kr. 40,- pr familie per dag, og er fastsatt av St.
Johannes menighetsråd.



Styrer setter, i samarbeid med regnskapsmedarbeider, opp budsjettforslag
som behandles av samarbeidsutvalget og skal godkjennes av menighetsrådet.



Revidert regnskap og årsmelding sendes St. Johannes menighetsråd innen
utgangen av mars.



Forenklet regnskap sendes inn til Stavanger kommune.
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9.

TILSETTING AV PERSONELL.


Alt personell ansettes av eieren (St. Johannes menighetsråd) eller av dem St.
Johannes menighetsråd delegerer ansettelsesmyndigheten til. Personalet må
være medlem i Den Norske Kirke, unntak for renholder.

10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL.


Barnehagen har et godkjent innendørs lekeareal er 288,55 kvadratmeter.
Barnehagen har innegjerdet lekeplass, rundt barnehagen.

11. FORSIKRING


Barna i barnehagen er i oppholdstiden, dekket av en kollektiv
ulykkesforsikring.

Ikrafttredelse:
Vedtektene gjøres gjeldende fra 01.10.12

Godkjent i St. Johannes menighetsråd 5. september 2012
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