VEDTEKTER FOR ENERGIPARKEN BARNEHAGE
1. FORMÅL
Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Barnekraft. Barnehagen skal drives i samsvar med de til
enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet samt stiftelsens vedtekter.
Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med
barnas hjem.
2. FORELDRERÅD
2.1 Foreldreråd består av alle foreldre/foresatte som har sine barn i barnehagen
2.2 Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.
2.3 Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.
Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.
2.4 Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hver fremmøtt.
2.5 Foreldrerådet avholder møter minst 2 ganger pr. år.
3. SAMARBEIDSUTVALGET
3.1 Samarbeidsutvalget skal ha følgende medlemmer:
- To representanter fra foreldrene
- To representanter for de ansatte
- En representant for eier
+ vararepresentanter
3.2 Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styreren har ikke
stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.
3.3 Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. Representanter for
stiftelsens styre velges for inntil to år om gangen.
3.4 Samarbeidsutvalgets vedtak bestemmes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet vedtas det som
samarbeidsutvalgets leder har stemt for.
3.5 Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
3.6 Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og
det er ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for
partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.
- Utvalget som rådgivende organ brukes aktivt i ulike spørsmål som angår barnehagen.
- Utvalget som kontaktskapende organ gir føringer for at det aktivt skal arbeide for og sette i gang
tiltak som kan skape kontakt mellom de ulike partene som er knyttet til barnehagen og lokalsamfunnet.
- Utvalget som samordnende organ legger føringer for at det i ulike sammenhenger, også der det
oppstår konflikter, skal arbeide for å finne fram til felles løsninger.
- Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
Det innebærer at utvalget skal aktivt være med på å utforme innholdet i årsplanen.
- Barnehagens eier har etter barnehagelovens bestemmelser plikt til å forelegge viktige saker for
samarbeidsutvalget. Det er saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomheten og forholdet til
foreldrene, barnehagen eller lokalsamfunnet. Slike saker er blant annet forslag til budsjett,
driftsendringer og utnyttelse av ute- og inne arealer.
- Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eieren, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmann som
tilsynsmyndighet dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover,
forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.
4. INTERNKONTROLL
Det skal arbeides for å skape et godt miljø for både barn og ansatte. Målet er høy trivsel og trygghet
for psykisk og fysisk helse. Egnede styringsverktøy skal benyttes for at systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften.
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5. AREALUTNYTTING
Arealet i barnehagen skal utnyttes på en slik måte at barnas netto leke- og oppholdsareal er i tråd med
gjeldende norm.
6. DEKNING AV DRIFTSUTGIFTER
Stiftelsen Barnekraft vedtar foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen skal kun dekke kostnadene ved
drift av barnehagen.
7. REGNSKAP
Stiftelsen Barnekraft skal utnevne en person som fører barnehagens regnskap. Denne personen
besørger også innkreving av foreldrebetaling, samt utbetaling av lønn og regninger anvist av
barnehagens styrer.
8. OPPTAKSREGLER
8. 1 ALDERSGRENSE
Barnet må være fylt 10 mnd. ved start i barnehagen.
8.2 TILDELING AV PLASSER
Barnehagen er med i samordnet opptak i Bergen kommune.
Barnehagens opptakskrets er barn og barnebarn av ansatte i BKK, tilknyttede selskap, eller Stiftelsen
Barnekraft
Tildeling av plasser innen opptakskretsen skjer etter ansiennitet.
Ved ledig plass tildeles disse barn utenfor opptakskrets.
Søsken av barn både innenfor og utenfor opptakskrets som har plass, prioriteres.
Det må tas hensyn til barnegruppens sammensetning - alder og kjønn.
Oppsigelsestiden på barnehageplasser er 3 måneder fra den dato plassen sies opp.
8.3 VENTELISTE
Plasser som blir ledige gjennom året, tildeles barn på venteliste. Ventelisten er basert på de til enhver
tid innkomne søknader, uavhengig av søknadsfristen.
Ved opptak til ledige plasser i barnehageåret, må det tas hensyn til gruppe-sammensetningen - alder og
kjønn.
8.4 SØKNADSFRIST
Barnehagen følger Bergen Kommunes felles opptakssystem.
8.5 PERMISJON
Barn som har fått tildelt plass, kan søke om permisjon for ett barnehageår, med mulighet for
forlengelse.
9. ÅPNINGSTID
Barnehagen er åpen fra kl. 06.50 til 16.20 mandag til fredag. Barnehagen er stengt i perioden f.o.m.
24.desember t.o.m. 1.januar, onsdag før skjærtorsdag, og uke 28 og 29. Barnehagen har to
planleggingsdager i året, disse blir kunngjort ved oppslag i barnehagen eller barnehagens halvårsplan.
10. TAUSHETSPLIKT
Barnehagens styrer, samarbeidsutvalgsmedlemmer, stiftelsesmedlemmer og ansatte har taushetsplikt
om forhold de blir kjent med i stillingens medfør.
11. VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtekter kan endres av stiftelsens årsmøte etter at barnehagens styrer og samarbeidsutvalget har
uttalt seg om vedtektsendringene.
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