VEDTEKTER FOR

Skauen kristelige
BARNEHAGE

”Utrustet for livet og framtiden”
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1. Eierforhold
Skauen kristelige barnehage eies og drives av menighetene i Det evangelisk
lutherske kirkesamfunn i Telemark (DELK - Telemark) og drives etter en
utvidet kristen formålsbestemmelse.

2. Formål
Barnehagen skal søke å utvikle og gi næring til barnas gudsliv. Barna skal bli
kjent med Jesus som Frelser og venn.
Barnehagen skal legge til rette for at barna får gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen skal gi barna muligheter for samvær og lek under tilsyn og
omsorg av voksne. Virksomheten skal ha et ideelt - ikke økonomisk forhold.
Det skal ikke betales utbytte.
Virksomheten skal drives i samsvar med kirkesamfunnets grunnregler og de
til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for
barnehagevirksomhet. Det gjelder barnehagens egne vedtekter, fastsatte
budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

3. Styringorganer
Barnehagens styrende organer består av:
A Barnehagens styre
B Samarbeidsutvalg (SU)
C Foreldreråd
A Barnehagens styre
Styret er barnehagens øverste ansvarlige organ. Det veges av barnehagens
eier – DELK –Telemark.
3.1 Styrets medlemmer
Styret består av fem medlemmer. Oppnevnt som følger:
- ett medlem velges av menighetene i Porsgrunn og Midt-Telemark
- ett medlem velges av menigheten i Skien
- ett medlem velges av og blant Telemark eldsteråd (TE)
- to medlemmer velges av TE
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Styreleder velges av TE. Sekretær og nestleder velges av styret.
Barnehagens styrer kan møte i styret. Hun/han har møte-, tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett.
3.2 Styrets varamedlemmer
Til styret oppnevnes en felles varamann til de faste medlemmene.
Representant fra ER har egen vara. Varamedlemmer bestemmes av ER.
3.3 Funksjonstid
Styremedlemmene velges for tre år. Styrets medlemmer må være medlem av
DELK.
3.4 Styrets oppgaver
Styret er ansvarlig for at barnehagen drives i tråd med barnehagens formål,
kirkesamfunnets grunnregler og vedtekter og forskrifter gitt av det offentlige.
Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel. Det skal også
godkjenne barnehagens regnskap og årsmelding.
3.5 Styrets møter
Styrets leder eller nestleder (i leders fravær) skal sørge for at det holdes
møter etter behov. Minst en tredel kan kreve at styret sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede.
Styrets leder er møteleder.
Ved forfall har styremedlemmene selv ansvar for å innkalle vara.
I hvert styremøte skal det føres referat som godkjennes av styret og
arkiveres.
Styret kan legge saker fram for TE til uttalelse før det fattes vedtak.
3.6 Habilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandling eller avgjørelse i spørsmål som
har særlig betydning for medlemmets selv eller familien. Det gjelder når
personen kan ha en personlig eller økonomisk interesse i saken.
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B Samarbeidsutvalg (SU)
Samarbeidsutvalget er et utvalg som består av representanter fra eiere,
ansatte og foreldre. Det skal forestå den alminnelige forvaltning.
3. 7 Samarbeidetsutvalgets medlemmer
SU består av fem medlemmer. Ett medlem fra barnehagens styre, velges av
eiermenighetene. To velges fra de ansatte. To velges fra foreldrene.
Foreldrerepresentantene velges på første foreldremøte på høsten. Ansatte
velger sine representanter.
Medlemmene i SU velges for ett år av gangen.
Barnehagens styrer leder og skriver referat fra møtene. Hvis barnehagens
styrer møter som representant for de ansatte, har hun/han stemmerett.
3.8 Samarbeids-utvalgets oppgaver
SU skal fungere som bindeledd mellom foreldre, eiere og ansatte. Det skal
være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Møter holdes ved behov.
Samarbeidsutvalget skal:
- Fastsette årsplan for barnehagen
- Bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktig for barnehagens
innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Det gjelder bl.a. budsjett,
driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m. m.
- Gi uttalelse til forslag om endringer i vedtekter og retningslinjer for
barnehagen (herunder betalings- og betalingsfrister)
- Påpeke overfor eier, og kan også melde fra til kommunen eller fylkesmann
(tilsynsmyndighet) dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene
som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og
budsjett.
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C Foreldreråd
3.9 Foreldreråd møter og oppgaver
Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager. Det består av alle
foreldre/foresatte.
Alle foreldre innkalles til møte etter behov, minimum engang pr år.
Foreldrerådet skal:
- Fremme foreldrenes interesser
- Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage
- Forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen

4 Barnehageplass
4.1 Opptak av barn
Skauen kristelige barnehage er med i Skien kommunes samordnede opptak.
Det vil si at alle saknader skal sendes inn via www.skien.kommune.no.
Barnehagen følger vanlige regler etter barnehageloven i tillegg til at
barnehagens egne vedtekter gjelder.
Ved opptak av barn legges vekt på en hensiktsmessig sammensetning av
barnegruppa når det gjelder kjønn i forhold til alder. Dersom det er mulig
skal barnehagen også ha en hensiktsmessig alderssammensetning.
Opptakskriterier i Skauen kristelige barnehage:
A. Barn som allerede har barnehageplass, og som ønsker og øke plassen,
skal få tilbud om dette.
B. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
C. Barn av stemmeberettigede medlemmer i DELK Telemark prioriteres.
D. Barn av ansatte ved Skauen kristelige skole og barnehage.
E. Barn fra nærmiljøet.
Står flere søkere likt foretas loddtrekning

4.2 Ferie
Barna skal ha tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren
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4.3 Tap av plass
Barnehageplassen beholdes frem til oppsigelse fra foreldre foreligger.
Oppsigelse skal skje skriftelig med tre måneders varsel. Uteblir betalingen
kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 1 måneds varsel. Dersom
oppsigelsen skjer etter 1. mars må det betales for resten av barnehageåret.

5. Betaling
5.1 Foreldrebetaling:
 Barnehagen følger Skien kommunes satser for foreldrebetaling og
justerer søskenmoderasjon likt med kommunen.
 Betalingen skjer forskuddsvis innen den 15. hver måned.
 Betalingen påløper for ubenyttet plass.
 Det betales for 11 måneder.
 Barnehagen tilbyr kun 100% plasser

6. Åpningstider/planleggingsdager
Barnehagens åpningstid er:
45 timer pr. uke.
Barnehagen begynner nytt år: 1.august
Barnehageåret løper frem til: 31. juli
Barnehagen har:
5 planleggingsdager i året.
Barnehagen er stengt på planleggingsdagene, julaften og nyttårsaften, samt
2 uker i juli.

7. For sen henting
Hentes et barn etter barnehagens åpningstid blir driften påført
ekstrakostnader umiddelbart. Denne kostnaden må dekkes av de foresatte.
Man får med seg en giro på kr 200,- ved for sen henting. De ansattes
arbeidstid må respekteres.

8. Internkontroll
Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig
kontroll av eier i samarbeid med styrer i hht. Lov om barnehager § 15.
Barnehagens internkontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen.
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9. Dugnad
Foreldrene er pålagt en dugnadsinnsats i barnehagen. Hver familie deltar
med minst 4 timer i året. Dette gjøres i form av praktisk arbeid. Manglende
dugnadsarbeid faktureres foreldre/foresatte. Timeprisen settes i forhold til
innleid arbeid.

10. Politiattest
Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.

11.Taushetsplikt
Barnehagestyret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte
har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven (jfr. lov om barnehager
§§ 21 – 23).

12. Forsikring
Barna er forsikret gjennom PBL (Private barnehagers landsforbund). En
kollektiv ulykkesforsikring som gjelder i barnehagens oppholdstid og på
direkte vei mellom hjemmet og barnehagen.
De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i henhold til lov om
yrkesskadeforsikring.

13. Vedteksendringer
Endringer av disse vedtekter vedtas av DELK Telemark med ⅔ flertall etter
forslag og uttalelse fra barnehagestyret.
Ved endring av vedtektene bør det tas med frist for iverksettelse.
Endrede vedtekter skal sendes kommunen.
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14. Opphør og avvikling
Ved opphør av Skauen kristelige barnehage skal barnehagens gjeld først
dekkes. Dersom det blir midler til overs, skal disse tilfalle eierne i henhold til
eierstyrets beslutning.

Disse vedtektene er vedtatt i ER og gjeldende fra 1. februar 2017
Telemark menighet DELK

9

