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SOKNA NATUR OG  

 GÅRDSBARNEHAGE  

  

Vedtekter   
  

§ 1   

Sokna natur og gårdsbarnehage eies og drives av Gunn Randi og Elling Tuft, i samsvar med lov om barnehager og de 

enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.  

  

§ 2   

Sokna natur og gårdsbarnehage skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig 

alder. Formålet er å gi barna et godt miljø med gården og naturen som en ramme rundt driften. Videre fremgår 

formålet med barnehagens drift av Lov om barnehager § 1, ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder 

gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.   

§ 3  

Barnehagen har vikarordning ved sykdom eller ved fravær av andre årsaker.  

  

§ 4  

Barnehagen er godkjent for 48 plasser for barn i alderen 1– 6 år.   

Åpningstid:   kl 07.00 – 16.30 mandag til fredag.  

Ferielukking:  Julen  - fra og med lille julaften til og med første nyttårsdag.  

    Påsken - fra og med mandag etter palmesøndag til og med andre påskedag.  

    Sommer- stengt uke 28-30  

  

Det er fem planleggingsdager i løpet av året.  

  

§ 5  

Alle godkjente barnehager i Ringerike Kommune har samordnet opptak. Søknadsskjema kan man få her i Sokna natur 

og gårdsbarnehage eller finne det på Ringerike Kommunes hjemmeside.   

Barnehagens eiere tildeler plasser etter søknadsdato og har følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:        

• Barn som kommer inn under Lov om Barnehager § 13 og § 12a  

• Barn til ansatte  

• Søsken   

• Barn med adresse SOKNA   

Barnehagen kan tilby heltidsplass eller tilsiktet et fleksibelt og brukertilpasset tilbud. Det vil bli tatt hensyn til 

barnegruppens sammensetting.  

  

§ 6  

Nytt barnehageår starter 16. August. Tildelt barnehageplass kan beholdes til 15. august året det er skolestart eller 

til plassen sies opp. Foreldrebetaling og søskenmoderasjon blir regulert gjennom § 15a i Lov om barnehager og til 

enhver tid gjeldende forskrifter. Barnehagens eiere fastsetter foreldrebetalingen. Prisen kan overstige statlige 

satser (makspris) hvis det er behov på grunn av den økonomiske situasjonen.   

  

Foreldre betaler forskuddsvis den 25. i hver måned, 11 måneder i året (juli er betalingsfri), ved å avtale fasttrekk i 

banken. Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr 3 eller flere.   

  

Foreldrebetalingen er satsen til makspris som til enhver tid er ved vedtatt av stortinget. Som oftest har det vært 

økning hvert år 1. januar. 

  

For barn med deltidsplass gis det mulighet til å kjøpe enkeltdager en gang i blant hvis vi har kapasitet, kr 200,- pr 

dag. Styrer skriver en kontrakt med foreldrene som underskrives av begge parter før dagene kan benyttes.  
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§ 6.1  

Det er 3 måneders gjensidig skriftlig oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende måned. Hvis et annet barn overtar plassen 

i oppsigelsesperioden, betaler man fram til det nye barnet begynner. Dersom barnet slutter med virkning etter 1. 

April må det betales ut barnehageåret (ut juni).  

  

Endring av plass størrelse kan skje 2 ganger i året, 15. august og 15. desember. Ved endring av plass størrelse må vi 

ha skriftlig søknad senest 2 måneder før endringsdato.  

  

§ 6.2  

Ved uteblitt betaling vil det etter 10 dager komme et ekstra gebyr på kr 150,-. Etter 2. gangs purring kan barnet 

risikere å miste plassen hvis betaling fortsatt uteblir, barnet blir ikke tatt imot i barnehagen før man har betalt.  3 

måneders oppsigelsestid gjelder ikke i dette tilfellet.  

  

Dersom barnet blir hentet etter ordinær stengetid må det betales et gebyr på kr 100,- for hvert kvarter som er på 

begynt.   

§ 7  

Barnehagens eiere foretar ansettelse av personell i barnehagen, med muligheter for fast ansettelse etter 6 mnd 

prøvetid.  

  

§ 8  

Barnehagens eiere og det øvrige personalet har taushetsplikt, i følge Lov om barnehager § 20 og opplysningsplikt i 

forhold til sosialtjenesten og barnevernet § 21 og 22.  

  

§ 9  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal det være et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet 

består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og 

ansatte i barnehagen, likt representert. Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget for et 

barnehageår om gangen.  

  

§ 10  

Eiere og pedagogisk leder utarbeider forslag til årsplan som skal godkjennes av samarbeidsutvalget. Foreldrerådet 

får årsplanen til orientering. Kopi av årsplan sendes kommunen innen to mnd. etter driftstart/hver høst.   

§ 11  

Sokna natur og gårdsbarnehage har tegnet ansvars- og ulykkesforsikring for barna som pr. dato har plass i 

barnehagen. Denne forsikringsordningen er inngått som en del av avtale i henhold til medlemskap i PBL (Private 

Barnehagers Landsforbund), og er til enhver tid knyttet til forsikringsavtalene inngått mellom PBL og gjeldende 

forsikringsselskap.    

  

§ 12  

Det er utarbeidet en egen perm for internkontroll i Sokna natur og gårdsbarnehage. Permen inneholder lover og 

forskrifter vedrørende internkontroll og egen sjekkliste.  

  

§ 13  

Sokna natur og gårdsbarnehage har ingen erstatningsplikt for barnas klær og medbrakte leker.  

  

  

Revidert:  

Sokna, 01.01.18 Gunn Randi og Elling Tuft  

   


