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VEDTEKTER FOR FJORDLY BARNEHAGE  

 

 

1. Eier 

Normisjon region Sogn og Fjordane eier Fjordly barnehage 
Fjordly barnehages oppgaver ivaretas av et oppnevnt styre. Regionstyret er 
representantskap for barnehagen. 
 

2. Lovgrunnlag 

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 

nr. 64 (barnehageloven) med endringer og de av Kunnskapsdepartemen-

tets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt kommunale 

vedtak som berører private barnehagenes drift og virkeområde. 

 

3. Formål 

Barnehagen skal sikre barna gode betingelser for aktivitet og utvikling i 

nært samarbeid med hjemmet, og hjelpe til med å gi barna en oppdragelse 

i tråd med de kristne grunnverdier. 

Barnehagen skal stimulere barna til å bli selvstendige, skapende mennesker 
med forutsetning for senere å ta ansvar og vise omsorg for andre. 
Barnehagene som er tilknyttet Normisjons barnehagefellesskap er verdimes-
sig forankret i den kristne tro, og har en utvidet kristen praktisering av barne-
hagens formålsparagraf. 

4. Samordnet opptaksprosess i kommunen  

Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn for å 
sikre likeverdig behandling av barn og likeverdig behandling av kommunale 
og private barnehager. Opptaksmyndigheten er delegert til barnehagens dag-
lig leder. 
 
 
Hovedopptak og supplerende opptak 
Det er ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars. Supplerende opptak 
til ledige plasser foretas løpende. 
 
Rett til barnehageplass 
Lov om barnehager § 12a.Tilføyd ved lov 8. aug. 2008 nr. 73 (i kraft 1. jan. 
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2009 iflg. res. 26. sep. 2008 nr. 1048). Retten til barnehageplass gjelder barn 
som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om plass. 
Søker kan klage over avslag på søknad om barnehageplass. Klagefristen er 
3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til ved-
kommende søker. Skriftlig klage sendes barnehagens styret.  
 
Opptakskrets 
Barnehagens opptakskrets er Søre Sunnmøre og Nordfjord regionen.  
 
Prioritet ved opptak  
Ved opptak blir barn prioritert etter følgende opptakskriterier, i denne rekke-
følgen: 
1) Barn med nedsatt funksjonsevne.(Barnehageloven § 13) 
Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt 
funksjonsevne. 
Kommunen kan samordne tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i en eller 
flere barnehager som er særlig godt egnet ut fra barnas funksjonsnedset-
telse. 
2) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 
4-4 annet og fjerde ledd. 
3) Søsken til barn som allerede har plass i Fjordly barnehage har fortrinns-
rett.  
4) Barn av ansatte ved Fjordly/Holmely.  
5) Barn som søker plass i Fjordly barnehage på grunn av deres livssyn 
6) Barn bosatt på Bryggja og omegn 
7) Barn uten spesiell prioritering 
 
Opptaksperiode 
Barnehageåret starter 1. august. 
Plass tildelt ved hovedopptak betales fra 1.8  
Barnehagen forbeholder seg retten til å fordele tilvenningen utover august, 
slik at den blir god for barn og foreldrene. Foreldres ønsker om oppstartsdato 
vil bli tatt hensyn til så langt det lar seg gjøre. Løpende opptak: Ved ledig ka-
pasitet ellers i året tildeles plasser fortløpende. 
 

5. Foreldrebetaling 

For betaling av barnehageplass gjelder de til enhver tid gjeldende bestem-

melser i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 
Det betales for 11 måneder. Betalingsfritak i juli. Manglende betaling i 3 mnd. 
kan i tillegg til inkassokrav etter gjeldende regelverk medføre, oppsigelse av 
plassen med 14 dagers varsel. 
 



 

Fjordly ungdomssenter Holmely – omsorg og retreat Teigen leirstad Fjordly barnehage 
6711 Bryggja  6711 Bryggja 6940 Eikefjord 6711 Bryggja 
Telefon 57 85 32 25 Telefon 57 85 34 25  Telefon: 57 74 81 48 Telefon 57 85 33 95 
fjordly@normisjon.no holmely@normisjon.no teigen@normisjon.no styrar@fjordly-barnehage.no 
Giro: 3000.19.26310 Giro: 3000.14.72204 Giro: 3775.20.63630 Giro: 3000.14.72107  

Foreldre/ føresette betaler fullt ut for den plassen barnet har fått tildelt. Det 
skal betales den 1. -første- i hver mnd. 
 
Moderasjon og betalingsfritak 
Det gis søskenmoderasjon iht. gjeldende regler: 30 % moderasjon for første 
søsken og 50 % moderasjon for de neste. 
 
Foresatte med en samlet brutto familieinntekt under kr. 250.000 kan søke om 
støtte til redusert betaling for barnehageplass via kommunens nettsider.  
 

6. Oppsigelse 

Plassen er bindende for hvert halvår. Oppsigelsestiden er 1. november for 
vårsemesteret, og 15. mars for høstsemesteret / nytt barnehageår. Oppsigel-
sesfristen gjelder også overføring til annen barnehage. Denne skal være 
skriftlig. 
Oppsigelse sendes barnehagens daglig leder. Det må betales i oppsigelsesti-
den.  
 
Dispensasjon fra overnevnte kan innvilges dersom tungtveiende forhold tilsier 
det. Dokumentasjon må legges ved dispensasjonssøknad. 
Slik dispensasjon kan innvilges av Fjordly barnehage sitt styre eller styrele-
der, etter anbefaling fra daglig leder i barnehagen.  
 

7. Leke- og oppholdsareal pr. barn 

Den enkelte barnehages leke- og oppholdsareal fastsettes når barneha-

gen godkjennes.  Barnehagens netto inneareal er 168 m2. Fjordly barne-

hagens arealnorm: 4 kvm netto leke- og oppholdsareal per barn over 3 år 

og 5,3 kvm per barn under 3 år. 

 

8. Bemanning 

Barnehagens pedagogiske bemanning er hjemlet i barnehageloven. Bar-

nehagens øvrige personale kan bestå av barnehagelærere, assistenter, 

barne- og ungdomsarbeidere/andre med relevant faglig bakgrunn.  

 

9. Åpningstid 

Barnehagen er åpen i tida: 07.30 – 16.30  Dersom særlige og nødvendige 
forhold tilsier det, kan denne vurderes utvidet etter avtale med daglig leder. 
Oppholdstiden er 8,5 t/d 
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24. og 31. desember er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger 
barnehagen kl 12.00. Dersom det er tre barn eller færre i barnehagen i rom-
jula eller påskeuka holder, barnehagen stengt. 
Barnehagen holder stengt fire uker i juli/ august. Barnehagen har og 6 plan-
leggingsdager fordelt utover året. 

10. Aldersgrense og oppholdstid 

Fjordly barnehage er godkjent for barn 1- 6 år. 

11. Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samord-
nende organ som bl.a. skal fastsette årsplan for barnehagen sin pedagogiske 
virksomhet. 
Det er satt sammen slik: 2 repr. valgt av foreldra, 2 repr. valgt av personale, 2 
repr. oppnevnt av eier. 
Foreldrene velger sine repr. for et år. Det er ønskelig, men ikke et krav at 
disse sitter som representanter eller vara i en to års periode. Eier velger sine 
representanter for to år. Representantene har en stemme hver.  

12. Foreldreråd 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna. 
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at sam-
arbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehage-
miljø. 
Foreldrerådet skal bli forlagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for 
foreldra sitt forhold til barnehagen. 
Ved avstemming i foreldrerådet blir det gitt en stemme for hvert barn, og van-
lig flertallsvedtak gjelder. 
Foreldrerådet vel 2 medlemmer og 2 vara medlemmer til Samarbeidsutvalget 
for barnehagen.  
Disse 4 utgjør et arbeidsutvalg for foreldrerådet. 

13. Internkontroll 

Barnehager godkjennes etter Forskrift om miljørettet helsevern i barneha-

ger og skoler, og omfattes av Forskrift om internkontroll. Dokumentasjon 

finnes i barnehagens digitale internkontrollsystemer 

 
 

14. Forsikring 

Alle barna i barnehagen er skadeforsikret i KNIF.  
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15.  Taushetsplikt 

Alle som arbeider i barnehagen har taushetsplikt. Dette i samsvar med §13 i 
Forvaltningsloven. 
 

16. Tvister  

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med punkter i 

vedtektene skal behandles av styret. Vedtektsendringer vedtas i styret og 

legges frem for SU møte for en uttalelse. 

 

Revidert og godkjent: september 2018 


