VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE
Lund barnehage AS har i styremøte den 27. januar 2022 fastsatt vedtekter for Lund barnehage i
medhold av Lov om barnehager LOV-2005-06-17-64.
Vedtektene er sendt Kristiansand kommune og Statsforvalteren i Agder til orientering.

Forvaltning av barnehagen
Lund barnehage eies og drives av Lund barnehage AS.

Formålsbestemmelse
Lov om barnehager § 1. 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. 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.

Lov om barnehager § 1a. Særlig formål
Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne
og humanistiske arv og tradisjon. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den
norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.
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Særlig formål: Lund barnehage har et tillegg til formålsbestemmelsen som åpner for utvidet kristent
fokus. Barnehagen legger vekt på tradisjonell kristen verdiformidling i hverdagen og i forbindelse med
kristne høytider.

Opptak i Lund barnehage
Lund barnehages egen opptakskrets prioriterer barn bosatt i Lund bydel.
1. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 18 (https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§13)
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til 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 ledd, har rett til prioritet ved opptak
til barnehage. Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser som
utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver
funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak.
2. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 16.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har etter
søknad rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november
det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden
barnet fyller ett år. Plassen tildeles fra august.
Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Det er en forutsetning for å få plass at barnet er bosatt
i Kristiansand kommune. Tilflyttere til kommunen må være bosatt i Kristiansand senest i august (evt.
senest den måneden barnet fyller ett år) i opptaksåret for å ha rett til plass i hovedopptaket.
Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven § 16 prioriteres søkere etter følgende kriterier i
denne rekkefølgen:
2.1 Familier med alvorlig sykdom. Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig sykdom eller
funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken. Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller
spesialist.
2.2 Søsken. Gjelder barn som har søsken i samme barnehage.
2.3 Øvrige søkere med rett til plass tildeles etter alder innenfor aldersgruppene 3-5 år og 1-2 år. Det
eldste barnet skal tildeles plass først, fødselsdato legges til grunn for å avgjøre rekkefølgen på
søkerne. Dersom et alderskull er underrepresentert i barnehagen kan barnehagen ta hensyn til
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eksisterende barnegruppe ved opptak av nye barn. Barn regnes som 3 år fra august det året barnet
fyller 3 år.
3. Barn uten rett til plass etter barnehageloven § 16.
Barn uten rett til plass i hovedopptaket er:
• Søknad som mottas etter 1. mars
• Søknad for barn som fyller 1 år senere enn 30.november.
• Søknad med ønsket startdato senere enn 31. august (evt. september, oktober eller november)
• Søknad for barn som flytter til Kristiansand senere enn 31. august (evt. september, oktober eller
november)

Foreldrebetaling
Lund barnehage tildeler kun full plass.
Lund barnehage følger makspris og inntektsgrensen for gratis kjernetid som vedtas i statsbudsjettet.
Det betales for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg. Det serveres ett måltid per dag.
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to, og 50 prosent for barn nummer tre eller flere
barn. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme
adresse for å få søskenmoderasjon. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid innvilges etter
søknad. For informasjon og søknadsskjema se Kristiansands kommunes hjemmeside,
https://www.kristiansand.kommune.no/priser-bhg-sfo

Leke og oppholdsareal
Lund barnehage oppfyller de krav som stilles til leke- og oppholdsareal. Arealnormen pr. barn er
fastsatt til 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. Utelekeplassen er seks ganger
innendørs leke- og oppholdsareal.

Åpningstid/Ferier/Planleggingsdager
Barnehagen holder åpent mandag til fredag fra kl. 07.30 til 16.30. Barnehagen holder stengt tre uker
i løpet av grunnskolens sommerferie, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger
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barnehagen kl.12. På inneklemte dager som i julen og påsken vil barnehagen holde åpent fra 8-16,
hvis flere enn tre familier har behov for å levere barnet/barna i barnehagen. Før disse høytidene blir
det sendt ut forespørsel. Personalet avvikler fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse
legges så langt det er mulig til grunnskolene i nærområdet sine fridager/planleggingsdager.

Personell og bemanning
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig
leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir
barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14
barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 3 år og barnas
daglige oppholdstid er over 6 timer. Øvrig grunnbemanning skal være minimum en ansatt per 6 barn
når barna er over 3 år, og en ansatt per 3 barn når barna er under 3 år.

Oppsigelse av barnehageplass
Gjensidig oppsigelsestid er 30 dager. Plassen kan sies opp elektronisk på foreldreportalen, eller
skriftlig til barnehagens leder. Ved oppsigelse sier man opp hele plassen.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som blant
annet skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Utvalget består av tre
foreldrerepresentanter og tre fra barnehagens personell. Representantene velges hvert år.

Foreldreråd
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte. Rådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet skal bli forelagt saker og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes
forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, vanlig
flertallsvedtak gjelder.

Internkontroll
Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om
systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Barnehageeier
skal ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges. Barnehagens
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internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med
styrer og verneombud ihht lov om barnehager § 15. Barnehagens internkontrollsystem skal være
tilgjengelig i barnehagen.

Helse
Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse, jamfør
barnehagelovens § 50. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen
kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Foreldre/foresatte plikter å gjøre barnehagen
oppmerksom på barnets helsetilstand/alvorlige, smittsomme sykdommer som krever spesiell
oppfølging. Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll etter gjeldende
regelverk. § 20.

Spesialpedagogisk hjelp
Barn under skolepliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det
jfr. barnehageloven § 31. Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det foreligge
en sakkyndig vurdering av om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp.

Politiattest
Alle ansatte, vikarer, elever fra KKG og studenter fra UiA skal legge frem gyldig politiattest.

Taushetsplikt og opplysningsplikt
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §§ 13 til 13f.
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er
beskrevet i barnehageloven §§44 og 46.
Eierstyret, ansatte, samarbeidsutvalgets medlemmer har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven.
(lov om barnehager § 21 – 23)
Barnehageloven § 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra
barneverntjenestens side.
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
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andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når
et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de
organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter
barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer/daglig leder.

Forsikring
Alle barna er forsikret mot ulykke/invaliditet.

Foreldremøter
Barnehagen arrangerer minst et foreldremøte i løpet av året. Foreldrerådet kan også arrangere
foreldremøter. Alle foreldre/foresatte innkalles til samtale minst en gang i året.

Iverksetting og endring av vedtekter
Vedtektene for Lund barnehage gjøres gjeldende fra 01.01.2022. Endring av vedtektene kan bare
foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og sendes kommunen og statsforvalteren til
orientering. Eieren kan også bestemme at driften nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.
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