
 

VEDTEKTER FOR FURULIA FAMILIEBARNEHAGE 

 

 

1. Furulia familiebarnehage eies av Ann-Karin Ruud og er en privat familiebarnehage med plass 

til 10 barn i 100% plass i alder 1-6 år. 

 

2. Formål 

Furulia familiebarnehage drives etter bestemmelsene i Lov om Barnehage, §1. 

 

3. Bemanning 

Barnehagen er bemannet med styrer/barnehagelærer og assistent(-er) i forhold til antall barn 

og alderssammensetning.  

 

4. Åpningstider/ferier 

Familiebarnehagens åpningstid er fra kl. 07.00 til kl 16.30 mandag-torsdag og fra kl. 07.00 til 

kl. 16.00 fredag, 10,75 måned pr. år. Barnehagen er feriestengt 4 uker i juli og første uke i 

august, men følger ellers vanlig arbeidsår. Barnehagen har stengt i romjulen og hverdagene i 

påskeuken. 

 

5. Opptak 

Eier foretar opptak i h.h.t. regler om Lov om Barnehager. 

Vi forbeholder oss retten til å innvilge plass slik at barnegruppen fungerer godt i forhold til 

alder og kjønn. 

 

6.  Oppsigelse 

2 måneders gjensidig oppsigelsestid gjeldende fra den 1. i neste måned, dog slik at  

oppsigelse av plass etter påskeferien kun kan skje hvis det er et annet barn som kan benytte 

den ledige plassen. 

 

 Oppsigelser må fremsettes skriftlig. 

 

Dersom oppsigelser fra barn og/eller ansatte gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den 

samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom familiebarnehagen 

opphører/stenges. 

 

7. Foreldrebetaling 

Eier fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen og følger Makspris så langt det lar seg gjøre. 

Månedsbetaling skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder. 

Gjentatte betalingsforsømmelser fører til tap av plass. 

 

8. Barnehagens oppholdsareal 

Familiebarnehagen disponerer gang, garderobe, bad og 3 oppholdsrom i underetasjen og stue, 

gang, kjøkken og toalett i 1. etasje (totalt ca 130 kvm). 

Huset har en tomt på ca. 1,3 mål hvor mesteparten av dette vil være tilgjengelig for utelek. Et 

mindre areal vil dog bli mulig å avgrense for å forenkle tilsynet med barna. 

 

9. Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd 

 Jfr. Bestemmelsene i Lov om Barnehager, §4. Foreldrerådet velger 1 representant med 

varamann til samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen. 

Styrer/førskolelærer og eier er faste representanter. 

 

 

 

 



10. Årsplan 

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides for et 

barnehageår av gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale 

forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldrerådet får årsplanen 

til orientering. 

 

11. Helse og helsetilsyn 

Barnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster. Helseattester skal foreligge for barn og 

voksne. 

 

12. Internkontroll 

Rutiner for internkontroll er utarbeidet. 

 

13. Taushetsplikt og opplysningsplikt 

Barnehagen skal i h.h.t. barnehagelovens §22 og 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og 

opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten.  

 

14. Vedtektenes varighet 

Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at eierforhold 

eller andre forhold endres. 

 

Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen og Fylkesmannen, og til 

barnas foreldre i forbindelse med opptak. 

 

 

 

 

Slemmestad, 10.12.2019   

 

Ann-Karin Ruud 

 


