VEDTEKTER FOR RODAMYR BARNEHAGE SA
Vedtatt på årsmøtet 22.mars 2012
Endret på årsmøtet 19. mars 2015: §10i
Sist endret på årsmøtet 29. April 2021: §5

§ 1 Barnehagen eies og drives av
Rodamyr barnehage SA
Formålet er på beste måte å etablere, eie og drive barnehage i Sola kommune for
medlemmenes barn.

§ 2 Barnehagen drives i samsvar med:
a. Lov om barnehager og Barne- og familiedepartementets til enhver tid
fastsatte forskrifter og retningslinjer.
b. Vedtak i Rodamyr barnehage SA.
c. Plan for barnehagen.

§ 3 Opptak

1.

Rodamyr barnehage SA har inngått et samarbeid med Sola kommune om
samordnet opptak. Daglig leder i samarbeid med de pedagogiske lederne og Sola
kommune, foretar opptaket. Søknad om opptak skjer elektronisk på Sola kommune
sin hjemmeside. Barnehagen har imidlertid egne opptakskriterier som følger i punkt
2.

2.

De som ikke blir tatt inn ved opptaket, blir overført til en venteliste der de vil bli
tilbudt plass hvis det skulle bli ledig i løpet av opptaksåret.
Alle opptak skal skje i samsvar med barnehagens vedtekter.

Følgende prioritering gjelder ved opptak:
1.
2.
3.
4.
5.

Barn med nedsatt funksjonsevne, som oppfyller § 13 i lov om barnehager, skal ha
prioritet ved opptak
Søsken til barn i barnehagen
Personalbarn, herav pedagogisk utdannet personell
Barn bosatt i Sola kommune
Barn bosatt i Rogaland fylke

Ved opptak skal det legges vekt på at gruppesammensetningen m.h.t alder, kjønn blir
så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig
måte.

3.
4.

Klage over vedtak fattet av samarbeidsutvalget avgjøres endelig av styret i Rodamyr.
Oppsigelsesfrist: 3 måneder, fra den 1. i påfølgende måned.

VEDTEKTER FOR RODAMYR BARNEHAGE SA
Sist vedtatt på årsmøtet 22.mars 2012
Endret på årsmøtet 19. mars 2015: §10i
Sist endret på årsmøtet 29. April 2021: §5

5.

Dersom et barn skal slutte etter 31. mai, må det
betales ut til og med den 14.
august. Plassen må derfor være sagt opp innen 1.
mars, om barnet kun skal gå ut
mai måned.

§ 4 Arealutnytting
Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,0 kvm netto pr barn over 3 år og om lag 1/3 mer
per barn under 3 år. Barnehagens totale netto lekeareal er 250kvm.
Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må
likevel vurderes konkret ved ethvert opptak.
Det vises til Barne og familiedepartementets til enhver tids lover og forskrifter.

§ 5 Åpningstider
5 dager i uken kl. 07.15 -16.30.
Julaften, Nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag er barnehagen stengt.
Det anmodes om at barna blir hentet raskest mulig etter foreldrenes arbeidstid.
Foreldre som i løpet av en 6 måneders periode to ganger ikke har hentet sine barn innen kl 16.30,
vil få en bot på kroner 500,-.
De fastsatte åpningstider må respekteres.

§ 6 Ferie
Barnehagen holdes åpen hele året.
Imidlertid forutsettes det at alle barn har ferie sammen med sine foresatte.
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. Tre av disse ukene skal være
sammenhengende og skal tas i perioden 01.juni - 31. august samme år.
Foreldrene skal innen 1. mai gi melding om når barnet skal ha sommerferie. Denne
meldingen er bindende.
På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder sammen med HMS ansvarlig,
ferielister for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

§ 7 Betaling
a. Betalingssatsene fastsettes av styret i Rodamyr barnehage SA
b. De til enhver tid gjeldende betalingssatser framgår i medlemsheftet. Det
betales for 11 måneder i året.
c. Ved fravær må kontingenten betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke
møter i rett tid etter ferien. Utelatt betaling kan forårsake at barnet mister plassen.
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d. Foreldrekontingenten forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned.
Dersom kontingenten ikke betales innen 14 dager etter fristen, blir det krevde et
purregebyr på kr 100,-.

§ 8 Mat
a. Det skal være to brødmåltider i barnehagen pr dag.
b. Kaker, saft og slikkerier må ikke medtas.
c. Det betales matpenger pr. måned
d.

§ 9 Helsemessige forhold
a. Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til
barnehagen. Uregelmessig frammøte uten grunn kan medføre at barnet mister
plassen.
b. Syke barn må holdes hjemme på grunn av smittefaren.
c. Hvis barnet på grunn av sykdom ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik
linje med de andre barna, må det holdes hjemme.
d. I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

§ 10 Annet
a. Samarbeidsutvalget er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna
b. Personalet har ansvar for barna i den tiden de er i barnehagen
c. Levering og henting av barna er foreldrene ansvarlig for. Den som følger barnet
må ikke forlate det før det har vært i kontakt med personalet. Barnet skal hentes
av en voksen som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av
en annen person enn den / de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha
beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.
d. Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.
e. Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.
f. De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller
offentlig transportmiddel uten foreldrenes samtykke.
g. Rodamyr barnehage fører internkontroll som en kvalitetssikring av helse, miljø
og sikkerhet. Vi følger arbeidstilsynet sine retningslinjer. Det utføres
internkontroll kontinuerlig.
h. Medlemmene er pliktet til å delta på barnehagens dugnader, til sammen 15 timer
pr. barnehageår. 5 av timene godskrives oppmøte på årsmøtet. Se egne
dugnadsregler.
i. Styret har fullmakt til å gjøre endringer i barnehagens vedtekter. Medlemmene
skal opplyses om endringene i forkant og gis mulighet til å kommentere disse.
(vedtatt på årsmøtet 19. mars 2015).

