
Vedtekter for Baklia Stall & Gårdsbarnehage AS 

Vedtekter gjeldende fra 01.01.2020  

Lov om barnehager §7: Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi 

opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. 

1. Eierforhold 

Baklia Stall & Gårdsbarnehage er et aksjeselskap og styret er virksomhetens øverste organ.   

Styret består av Liv Engjom Lien og Camilla Lien.  

Gausdal kommune har ansvaret for tilsyn av barnehagen. 

Barnehagen er medlem av PBL (Private Barnehagers Landsforbund). 

2. Formål 

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. 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.  

 

Baklia Stall & Gårdsbarnehage skal legge til rette for at barn skal få omgås dyr som en naturlig del av 

barnehagehverdagen. Gjennom enkle ansvarsoppgaver gir barnehagen barnet kunnskap og 

erfaringer om dyr og omsorg. Barnehagens arbeid med dyr skal skape og styrke mestringsfølelse. 

Kontakt med dyr kan være fremmende for barnets psykiske, fysiske og sosiale helse. 

Det fremgår av barnehageloven § 1 at 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.  

Barnehagen drives i samsvar med: 

a) Lov om barnehager  

b) Rammeplan for barnehagen  

c) Andre gjeldende forskrifter og retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet 

d) Barnehagens årsplan/virksomhetsplaner 

e) Barnehagens sikkerhets/internkontroll 

3. Opptak  

Styrer foretar opptak av barn i barnehagen. 

 

Barnehagens opptakskrets er Gausdal kommune. For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet 

etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor 

opptakskretsen. De samme opptakskriterier som nedenfor gjelder.  

 



Barnehagen er med på en samordnet opptaksprosess med de andre barnehagene i Gausdal 

kommune. Utover hovedopptaket tar barnehagen inn barn dersom det er ledig plass.  

 Hovedopptaket: Søknadsfrist 1.mars hvert år. Det søkes elektronisk via barnehageportalen 

på Gausdal kommune sin hjemmeside. 

 Overflyttingsopptak: Søknadsfrist 31.1 hvert år. Dette gjelder barn som har barnehageplass, 

men som ønsker å redusere eller øke plassen, eller som ønsker å bytte barnehage.  

 

3.1 Tilbud 

Barnehagen er godkjent for barn 0-6 år. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av 

barnehageåret det året barnet fyller 6 år. 

Det tilbys følgende plasstyper: 

 100 % = 5 dager i uken 

 80 % = 4 dager i uken 

 60 % = 3 dager i uken 

 40 % = 2 dager i uken 

 

Ved oppstart skal det fylles ut avtale om disponering av barnehageplassen, samt erklæring om 

barnets helsetilstand.  

 

3.2 Opptakskriterier 

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne 

2. Barn som søker overflytting fra en annen barnehage 

3. Barn som ønsker å utvide plassen de har i barnehagen 

4. Barn som har søsken i barnehagen 

5. Barn av ansatte/eier i barnehagen 

6. Barn som har Baklia Stall & Gårdsbarnehage som sitt første ønske 

7. Når barn som søker ellers står likt, tas barna opp etter fødselsdato 

 

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en 

sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet 

vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet 

ved opptak i barnehage. 

 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med Lov om barnehager §12a. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, 

har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i 

samsvar med denne loven med forskrifter.  

 

For å ha rett til barnehageplass må foreldre søke innen fristen for hovedopptaket. 

 

3.3 Klagerett 

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av barnehageplass 

verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen. Retten 



gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen den søknadsfrist kommunen fastsetter 

etter barnehageloven § 12a. Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen innen 3 uker. 

 

4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

Lov om barnehager § 4: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et 

foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

 

4.1 Foreldreråd 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser 

og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke 

i foreldrebetaling ut over dette. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

På foreldremøte på høsten velges representanter til FAU (Foreldrearbeidsutvalget). Hvert år velges 1 

ny representant, som sitter i vervet i 2 år.  

FAU har ansvaret for å planlegge og gjennomføre sommerfesten og ansvaret for fanen på 17.mai. 

Andre sosiale arrangement står FAU fritt til å gjennomføre. 

4.2 Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

SU består av FAU, to ansatte-representanter og en eier. Eier innkaller til fast SU-møte på høsten og 

våren. Utover dette kan representantene selv innkalle til møte etter behov.  

SU skal behandle og godkjenne årsplanen, bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av 

viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU kan sammen planlegge 

sosiale arrangementer. 

5. Åpningstid  

Barnehageåret starter 1. august hvert år. Barnehagens åpningstid er fra 07.00 – 16.30 mandag til 

fredag. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og da holder barnehagen stengt.  

 

6. Ferie 

Barnehagen holder sommerstengt de to siste, hele ukene i juli. I tillegg må barna ta ut minimum en 

uke sommerferie før eller etter sommerstengt, slik at disse tre ukene blir sammenhengende. Unntak 

fra dette kan gjøres etter avtale med styrer. Barn som slutter eller begynner på skolen må ta ut ferien 

før nytt barnehageår (1.august). Foreldre blir bedt om å registrere ferien før 1.mai. 

Barnehagen er stengt i jula fra 24.desember – 1.januar, og dagene i påsken (mandag til mandag). 

7.  Foreldrebetaling  

Lov om barnehager §15: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i 

barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense. 

Barnehagen følger kommunens satser på foreldrebetaling og kostpris.  

 

 



Søskenmoderasjon 

 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 

 50 % søskenmoderasjon for barn nr.3 og flere 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan foreldre/foresatte med barn som går deltid kjøpe seg 

enkeltdager i barnehagen. Dette må avtales spesielt med styrer og betales inn på egen giro. Prisen pr 

enkeltdag er kroner 250,- inkl. matpenger.  

Foreldrebetaling innkreves forskuddsvis hver måned. Det betales barnehageplass for 11 måneder. 

Oppholdsavgift og kostpris utgjør samlet sum, og summen er lik hver måned. Juli er betalingsfri 

måned. 

Utestående foreldrebetaling vurderes på lik linje med andre kontraktsbrudd. Ved betalingsmislighold 

kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente. 

Det er anledning til å søke om redusert foreldrebetaling. Søknad om redusert foreldrebetaling sendes 

til og behandles av kommunen 

8.  Oppsigelse av plass  

Plass i barnehagen må sies opp skriftlig og/eller elektronisk. Plassen må sies opp med 2 måneders 

varsel, der oppsigelsestiden regnes fra den 1. i påfølgende måned.  

Det gis ikke permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen. Ønsker foreldrene redusert 

barnehageplass, må deler av plassen sies opp med 1 måneds varsel, der oppsigelsestiden regnes fra 

den 1. i påfølgende måned. 

Blir plassen sagt opp fra eller etter 1.april, må det betales ut barnehageåret.  

Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.  Før oppsigelse på grunn av 

betalingsmislighold skal barnehagen skriftlig varsle foresatte om konsekvensen av misligholdet, samt 

gi en frist på 14 dager til å rette opp forholdet. 

Oppsigelse fra foresatte ved mislighold: Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. 

Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. 

9. Leke og oppholdsareal 

Barnehagen har et leke – og oppholdsareal på minimum 4 m2 pr. barn over 3 år, og 5,2 m2 pr. barn 

under 3 år. Hvor mange barn som ut fra dette kan tilbys plass innenfor barnehagens totale areal 

vurderes konkret ved ethvert opptak.  

10. Endring av barnehagevedtektene 

Styret i barnehagen kan foreta endringer i barnehagevedtektene. Endring kan gjennomføres med 

alminnelig flertall i styret. Slik endring skal varsles skriftlig med minst to måneders frist før 

iverksettelse. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass vedrørende vilkårsendringer. 

 


