VEDTEKTER FOR
BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS
BRS BARNEHAGENE

§1

EIERFORHOLD

BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen
Racketsenter AS.
Disse barnehagene er:
Senterhagen Barnehage
Fridalen Barnehage

§2

FORMÅL

Barnehagene drives i samsvar med LOV-2005-06-17 nr 64 om barnehager.
« 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 grunnleggende verdier i kristen
og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og
naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som 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 skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og
forutsetninger.
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».
Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr.
828).
§3

OPPTAKSMYNDIGHET

LOV-2005-06-17 nr 64 om barnehager § 12.:
«Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av
barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det
tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og
behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet
opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale
og private barnehager sikres».
Styrer i den enkelte barnehage foretar opptak av barn.

§4

OPPTAKSKRETS OG OPPTAKSKRITERIER

Barnehagenes eier fastsetter barnehagens opptakskrets.
Barnehagenes opptakskrets er som følger: Bergen Kommune
Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder:
A) Søkere med lovpålagt opptakskriterier jfr. Lov om barnehager §13, dvs.
barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter
Lov om barneverntjenester §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12, skal
tilbys plass før andre søkere såfremt de hører inn under det som er
definert som barnehagens opptakskrets.
B) Barn av bedriftens ansatte
C) Barn som på opptakstidspunktet har plass i Bergen Racketsenter sin
andre barnehage.
D) Søsken til barn som har plass i barnehagen på opptaksdato eller
oppstartdato
E) Barn med foresatte som er sterkt synshemmet/blind
F) Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under
utdanning.
G) Minoritetsspråklige barn, der
- begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er
engelsktalende)
- barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert
av helsetjenesten)
H) I våre barnehager deles barnegruppene inn over og under 2 år. Eier
fastsetter hvor mange 2 åringer som skal være på stor avdeling.
I) Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet tildeles plass
først. Tidspunkt foresatte har satt som ønsket oppstart, skal
vektlegges.
J) Søkerlisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.
Opptakskriteriene A og D-G gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende
dokumentasjon fremlegges.
Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe, foretas sentralt.

§5

OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

Barnehagene er åpen for barn fra 0 år.
Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret
det året barnet fyller 6 år.
Ledige plasser ut over hovedopptaket tildeles fortløpende.
Gjensidig oppsigelse er 1 måned.
Oppsigelse av barnehageplass skal foregå skriftlig
Plassen kan ikke sies opp av foresatte senere enn 1. mars. Det vil si at
seneste sluttdato for barnet i barnehagen vil være med virkning fra 1. april i
det enkelte barnehageår. Sies plassen opp etter 1. mars må plassen
disponeres ut barnehageåret, det vil si til og med juni måned. Unntak herfra er

at plassen kan erstattes uten økonomisk tap for barnehagen i den perioden
dette gjelder.
Ved utestående foreldrebetaling vil reglene om en måneds oppsigelse fra
barnehagens side gjelde.
Dersom plassen sies opp mellom den 1. og 15. i en måned betales det halvt
for påfølgende måned. Plassen disponeres da til og med den 14.
Sies plassen opp etter den 15. i en måned blir det krevd full betaling for
påfølgende måned.
§6

PERMISJONER

Barn med plass, kan innvilges permisjon for inntil 1 år.
Plass vil bli tilbudt når det er ledig i tidspunkt nært permisjonstidens opphør,
fortrinnsvis i forbindelse med oppstart av nytt barnehageår i august. Etter endt
permisjon forbeholder barnehagen seg retten til å plassere barnet på annen
avdeling enn den opprinnelige.
Ved søknad om permisjon gjelder samme betalingsregler som ved
oppsigelse.
§7

FORELDREBETALING

Den til en hver tid fastsatte oppholdsbetalingen innbetales forskuddsvis hver
måned. Det kreves betaling for 11. måneder i året. Juli er betalingsfri.
Det blir krevd full månedsbetaling fra den måneden plassen er disponibel,
uavhengig av når barnet begynner i barnehagen.
Søskenmoderasjon følger refusjon fra kommunen.
Streik blant de ansatte medfører ikke rett til redusert betaling.

PURRING
Ved forsinket innbetaling vil det bli sendt betalingspåminnelse med purregebyr
etter 14 dager, og varsel om oppsigelse av plassen.
Dersom betalingspåminnelsen ikke fører frem, vil saken bli sendt til inkasso.
Når en sak blir sendt videre til inkasso vil ytterligere kostnader påløpe.
§8

SAMARBEIDSORGANER

Hver barnehage har et foreldreråd som består av alle foreldre i barnehagen.
Barnehagenes samarbeidsutvalg består av to representanter fra foreldrene og
to fra personalet. Styrer er også til stede i samarbeidsutvalget.

§9

LEKE OG OPPHOLDSAREAL

Vedtektsfestet norm for arealutnytting i BRS Barnehagene er 4 kvm netto
leke– og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,3 kvm pr. barn under 3 år.

§ 10

ÅPNINGSTID

BRS Barnehagene er åpen mellom kl. 07.30 – 16.30 mandag til fredag.
Lokale forskjeller kan forekomme.
Barn som er tatt opp på full plass kan oppholde seg i barnehagen alle
virkedager inntil 9 timer.
Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt.
Onsdag før påske stenger barnehagene kl. 12.00.
I løpet av skoleåret er barnehagene stengt 5 planleggingsdager.
Alle barn med plass i BRS Barnehagene skal ha minimum tre ukers
sammenhengende ferie innenfor skolens ferieuker slik de er fastsatt i
gjeldende skolerute.
Alle foreldre/foresatte vil innen 10.april bli bedt om å oppgi ferietiden for sitt
barn. Den oppsatte ferien vil være bindende
Alle som slutter i barnehagen i forbindelse med nytt barnehageår og
skolestart, må ha avviklet tre ukers ferie innen utgangen av juli.

§11

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

For virksomheten gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til
13f
Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker.
Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så
langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi
opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker.
(Jfr. Lov om barnehager §§ 21 – 22)
§ 12

INTERNKONTROLL

Barnehagene er underlagt Forskrift av 06.12.96 om systematisk helse, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften)
”§3

Definisjoner

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i
medhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.”

§13

ENDRINGER I VEDTEKTENE

Det taes forbehold om mindre endringer i vedtektene med utgangspunkt i at
brukerbehovet kan endre seg.
Vedtektene blir vedtatt av Styret i Bergen Racketsenter AS etter samråd med
Administrerende direktør og øvrig barnehage ledelse. Endringer kan
gjennomføres med alminnelig flertall i styret.

