
VEDTEKTER FOR LILLEFOT BARNEHAGE 
Gulset menighetsråd (nå Gulset og Skotfoss menighetsråd) har i møte den 3. desember 2008 fastsatt 

disse vedtekter for «LilleFot barnehage» i henhold til Lov av 17. juni 2005 nr. 64 «om barnehager» 

(Barnehageloven) og forskrifter til denne. 

Vedtektene er sendt Skien kommune til orientering. 

1. FORVALTNING AV BARNEHAGEN/EIERFORHOLD 
«LilleFot barnehage» eies og drives av Gulset og Skotfoss menighet som bygger sin virksomhet på Den 

norske kirkes grunn.  

Eiers oppgaver og ansvar tilligger Gulset og Skotfoss menighetsråd.  

Gulset og Skotfoss menighetsråd har delegert eiers oppgaver, men ikke ansvar, til barnehagens 

styreutvalg. Barnehagens styreutvalg gis fullmakt til å treffe enhver beslutning som behøves for å drive 

barnehagen i henhold til undernevnte formålsbestemmelser.  

Barnehagen skal for øvrig drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og 

kommunale vilkår for barnehagens drift, og barnehagen skal drives i samsvar med vedtekter, 

plandokumenter og fastsatte budsjett. 

Styreutvalget for barnehagen består av styreutvalgets leder, 2 representanter fra Gulset og Skotfoss 

menighet, SU-leder, personalrepresentant og styrer. Personalrepresentanten velges av og blant de 

ansatte i LilleFot barnehage, ved flertallsvalg. 

 

2. FORMÅLSBESTEMMELSE 
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. 
 
Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet. Dette 
innebærer at barnehagen skal gi barna kjennskap til bibelens fortelling og har et nært samarbeid med 
Gulset og Skotfoss menighet gjennom deltakelse på enkeltgudstjenester og andre arrangementer.  
 
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, og gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle 
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 
 



3. OPPTAK AV BARN 

3.1 Opptaksmyndighet 
LilleFot barnehage er med på samordnet opptak i Skien kommune. 
 
Søknad om barnehageplass skjer elektronisk til Skien kommune. 
 
Barnehagen er godkjent ut fra et areal på 340 m2 og med gjeldende pedagognorm og voksennorm.  
 
Barnehagen tilbyr kun 100 % plasser. 
 
 

Om opptakskriterier: 

Barnehageloven §16 slår fast: 

• Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, 
har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med 
forskrifter. 

• Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 
måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. 

• Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
 

Opptakskriterier 

Ved opptak legges følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

3.1.1  Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehagen. 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 og 
fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage 
 

3.1.2 Barn til personalet i barnehagen 

3.1.3 Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen 

3.1.4 Barn til ansatte i Gulset og Skotfoss menighet, uavhengig av arbeidsgiverlinje. 

3.1.5 Barn som er bosatt på Gulset og Skotfoss med omegn. 

3.1.6 Ved lik prioritering tas det hensyn til barnegruppens sammensetning. 

 

3.2 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist/ tap av plass 
Søknadsfrist for ordinært opptak er 1. mars. Barnehageplass tildeles da fra 1. august. Utenom denne 
dato tildeles barnehageplass kun hvis det blir ledig plass. Barnehageplassen beholdes frem til 
oppsigelse fra foreldre foreligger, eller til barnet starter på skole. Oppsigelse skal skje skriftlig med 
2 mnd. varsel, og løper fra 1. i hver mnd.  
 
Dersom oppsigelsen skjer etter 1. mars, må det betales for resten av barnehageåret. 
 



Uteblir betaling, kan styrer si opp barnehageplassen. Oppsigelsen skal skje skriftlig, med 1 mnd. varsel. 
Før det sies opp en barnehageplass på denne måten, skal foreldre og/eller foresatte motta varsel om 
mulig oppsigelse av plass.  
 
 

3.3 Foreldrebetaling 
3.3.1  Oppholdsavgiften følger de til enhver tid gjeldende satser som følger av lov, forskrift eller 

statlig vedtak 

3.3.2 Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. 

3.3.3 Det betales for 11 mnd. 

3.3.4 Betalingen påløper for ubenyttet plass 

3.3.5 Det gis 30 % søskenmoderasjon 

 

3.4 Leke- og oppholdsareal 
Barnas leke- og oppholdsareal inne er ca. 340 m2. Arealnorm pr. barn settes til 4 m2

 for barn over 3 år 
og 5,3 m2

 for barn under 3 år, jf. merknader til lov om barnehage Kap. 4 §10 «Godkjenning». 
 

3.5 Åpningstid 
Barnehagen er åpen mandag - fredag kl 07.00 - kl 16.30, totalt 47,5 timer/uke. 
 
Barnehageåret løper f.om. 1. august t.o.m. 31. juli påfølgende kalenderår. 
 
Barnehagen har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. 
 
Barnehagen er stengt på planleggingsdagene, julaften, nyttårsaften, 1. mai, 17. mai og bevegelige fri- 
og helligdager. Siste virkedag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. 
 
Barnehagen er stengt 2 uker hver sommer. 
 
Alle barn i LilleFot barnehage skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Av disse må 3 uker tas ut 
sammenhengende. 
 
Barnehagens åpningstid: 07.00 – 16.30 må respekteres av foreldre. 
 
Overtid for personalet medfører kostnad for barnehagen. Dersom barn ikke er ferdig hentet til 
kl. 16.30, vil denne kostnaden tilfalle foreldre. Dvs. foreldrene vil motta faktura på kr. 200,- pr. 
påbegynte halvtime. 
 

4. STYREUTVALG FOR BARNEHAGEN 
Det er menighetsrådet i Gulset og Skotfoss menighet som opptrer på vegne av soknet, som eier og 
driver av LilleFot barnehage.  
 



Med hjemmel i Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds 
virksomhet §8, nedsettes et styreutvalg til å lede den grenen av menighetsrådets virksomhet som 
utgjør LilleFot barnehage.  
 
Styreutvalget har avgjørelsesmyndighet iht. barnehagens vedtekter og eiers instruks for LilleFot 
barnehages styreutvalg.  
 

5. SAMARBEIDSUTVALG 
Samarbeidsutvalget består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 fra personalet og 2 oppnevnt av 
eieren. 
 
Foreldrenes og personalets representanter velges for ett år. Eierens representanter oppnevnes av 
menighetsrådet i Gulset og Skotfoss menighet for 2 år ad gangen. 
 
Styrer har forslagsrett og uttalerett, men ikke stemmerett. Styrer fungerer som sekretær for 
samarbeidsutvalget. 
 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
 

6. FORELDRERÅD 
Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen 
og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
 

7. ANSETTELSE AV PERSONALE 
Styreutvalget ansetter nytt personale og fastsetter stillingsinstrukser. For midlertidige ansettelser, 
med varighet under 6 måneder, har barnehagens styrer fullmakt til å gjennomføre ansettelser i tråd 
med gjeldende tariff.  
 
Styrer skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og 
pedagogisk kompetanse. 
 
Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning 
er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 
 
Personalet har taushetsplikt, men likevel opplysningsplikt til sosialtjeneste, den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og barnevernet, i samsvar med det grunnlag som gis i barnehageloven. Ved 
ansettelse skal personalet legge frem politiattest. 
 

8. INTERNKONTROLL 
Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem, for å påse at krav fastsatt i 
eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. 
 
Barnehagens internkontrollsystem skal være systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at 
aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. 
 



De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer. 
 
Styrer for barnehagen har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift 
overholdes. Barnehagens internkontrollsystem med sjekklister skal være tilgjengelig i barnehagen. 
 

9. FORELDREMØTER, DUGNAD M.M. 
Barnehagen arrangerer minst 2 foreldremøter i løpet av et barnehageår. 
 
Foreldrerådet / Samarbeidsutvalget kan også arrangere foreldremøter. 
 
Alle foreldre innkalles til foreldresamtale 1-2 ganger i løpet av et barnehageår. 
 
Foreldrene forplikter seg til å delta på dugnad 2 ganger pr. år 
 
Foreldre som ikke deltar i praktisk dugnadsarbeid, vil få tilsendt en faktura pålydende kr. 250 pr. time 
de ikke møter opp. Hvis man ikke deltar på noen dugnadstimer blir det sendt en samlet faktura på 
kr. 2 000 pr. barnehageår, pr. familie. 
 
Foreldre som ikke kan delta på ordinære dugnadsdager, kan kontakte barnehagen og få nye oppgaver 
på andre dager. Foreldrene har ansvar for å gjøre slike avtaler. Foreldre/barnehage/ dugnadskomite 
avtaler da tid, oppgaver og ansvar den aktuelle dagen 
 

10. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER 
Vedtektene for LilleFot barnehage gjøres gjeldende fra 3. desember 2008 
 
Styreutvalget kan fremlegge forslag til endringer av vedtektene. 
 
Endring av vedtektene foretas av menighetsrådet, og sendes kommunen til orientering. 
 
Eieren kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes 
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Foreldres og foresattes samtykke til barnehagens vedtekter  
Enhver som takker ja til barnehageplass i LilleFot barnehage, vedkjenner seg –og samtykker til – å 

følge og etterleve LilleFot barnehages vedtekter. 



 


