VEDTEKTER FOR HOMPETITTEN BARNEHAGE RIDABU AS

INNLEDNING:
Hompetitten barnehage er en privateid barnehage som startet som familiebarnehage 1.
August 1996. Barnehagen ble en privat en-avdelings barnehage i 2006.
Eiere av barnehagen er Århild Snekkevåg og Laila Skymoen Juvkam.
Barnehagen drives etter ”Lov om barnehager”, og følger formålsparagrafen i
barnehageloven jf §1.
Barnehagens opptakskrets er i første omgang Hamar Kommune, men tar også inn søkere
fra andre kommuner hvis etterspørselen er der.

PLASSFORDELING:
Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0 – 6 år, og åpningstiden er fra 0730 – 1630.
Det finnes plasser fra 50 % - 100 %.
Barnehagen er stengt juleuka, påskeuka og tre uker i juli måned.

OPPTAK OG OPPSIGELSER:
Eiere foretar opptak i samarbeid med Hamar Kommune og samordnet opptak. Barnets
alder og kjønn vil ha innvirkning i forhold til barnegruppens sammensetning. Søknader
sendes elektronisk på fastsatt skjema gjennom Hamar Kommune. Tildeling og oppsigelse
foregår elektronisk.
Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn det er fattet vedtak om etter lov om
barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 -4, annet og fjerde ledd, har rett til prioritet under
opptak.
Oppsigelsesfristen er 2 måneder, dvs. at hvis plassen sies opp, må det betales for
oppsigelsesmåneden og to måneder til (såfremt ikke et annet barn overtar plassen
umiddelbart).
Barnehageplasser som blir sagt opp med virkning fra 1. mai, må imidlertid betale for
resten av barnehageåret.

FORELDREBETALING:
Eiere fastsetter foreldrebetalingen, men vi følger maksprisen for alle barnehagene.
Betalingen forfaller ca den 12. hver måned. Juli er en betalingsfri måned. Faktura blir sendt
på mail til familien som har fått tildelt barnehageplassen.
Månedlig foreldrebetaling for 100 % plass er kr 3135,Pris pr plass kan forandres i løpet av barnehageåret. Barnehagen dekker alt av mat, frukt
og drikke. I matpenger tar barnehagen kr 350,- for hel plass i måneden.
Månedsbetalingen kan føres som fradrag i inntekt før skatt i selvangivelsen.
Tilbudet om barnehageplass opphøres ved betalingsrestanser på 2 – to måneder.
Det er mulighet for foreldre med lav inntekt å søke støtte om redusert betaling fra Hamar
kommune.

STYRER OG FORELDRERÅD:
Barnehagen følger bestemmelser i ”Lov om barnehager” jf. §4 ” Hver barnehage skal ha
foreldreråd og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av to representanter fra
foreldregruppa, førskolelærer og eier, og to representanter fra personalgruppa.

FORSIKRING:
Alle barna vil være ulykkesforsikret i Gjensidige forsikring den tiden de er i barnehagen, og
reisen til og fra barnehagen. De ansatte er også ansvarsforsikret.

VEDTEKTENES VARIGHET:
Vedtektene er fastsatt av eierne. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av
eierforhold, antall hjem eller andre forhold som endres.
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