VEDTEKTER FOR BOGAFJELL ÅPNE BARNEHAGE
Bogafjell sokneråd har vedtatt vedtektene den 18.03.2009, sak 16.2009
I medhold av Lov om barnehager av 5.mai 1995 nr 19 om barnehager og forskrift til denne.
Vedtektene blir sendt til Sandnes kommune for orientering.
§ 1 Forvaltning
Bogafjell åpen barnehage eies og drives av Bogafjell sokneråd.
Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og
kommunale vedtak som gjelder barnehagens drift og vedtekter.
§ 2 Formål
Bogafjell åpen barnehage har valgt å ha en utvidet kristen formålsparagraf til grunn for sin
virksomhet jmf. Barnehageloven §1, og ønsker i den forbindelse å være menighetens utstrakte
hånd til småbarnsfamilier og andre med omsorg for små barn.
Bogafjell åpne barnehage ønsker:
- å være en møteplass i nærmiljøet hvor barn og voksne opplever glede og trivsel og
bidra til å styrke småbarnsfamilienes sosiale nettverk
- å være et sted hvor barn gjennom lek og aktiviteter kan få positive
utviklingsmuligheter
- å være en plass hvor de voksne kan få anledning til å dele erfaringer med andre i
oppgaven som omsorgspersoner for små barn
- å være et sted hvor småbarnsfamilier får hjelp til å gi en oppdragelse i samsvar med de
kristne grunnverdier.
§ 3 Opptak av barn
Bogafjell åpne barnehage foretar ikke opptak av barn, men er et nærmiljøtilbud for barn og
voksne som bor i barnehagens nærområde. Bogafjell åpne barnehage er en virksomhet hvor
barn kommer i følge med foreldre eller andre omsorgspersoner. Brukerne bestemmer selv når
og hvor ofte de vil bruke tilbudet.
Omsorgspersonene har hovedansvaret for barna under oppholdet i åpen barnehage.
Bogafjell åpne barnehage forbeholder seg retten til å kunne begrense antall brukere, eventuelt
kunne dele opp gruppen dersom fremmøte blir for stort til at en kan drive forsvarlig og
formålstjenlig og eventuelt tillyse enkelte kurs.
Dersom fullt antall barn er nådd, kan ikke flere slippes inn i barnehagen.
§ 4 Foreldrebetaling
Brukerne av Bogafjell åpne barnehage betaler et mindre beløp pr. familie pr. gang til delvis
dekning av driftsutgifter.
§ 5 Åpningstider
Bogefjell åpne barnehage vil være åpen 16 timer fordelt på 3 dager i uken, og følger skolens
ferier og fridager.
§ 6 Leke og oppholdsareal

Barnehagen er godkjent med et leke og oppholdsareal på 122 kvadratmeter. Arealnormen er
satt til 5,0 kvadratmeter pr barn.
§ 7 Årsplan
I henhold til barnehageloven vil barnehagen utarbeide årsplaner som fastsettes og godkjennes
av samarbeidsutvalget.
§ 8 Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som
bl.a. skal fastsette og godkjenne årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Det består
av to representanter fra foreldrene / omsorgspersonene, to representanter fra de ansatte og en
til to representanter oppnevnt av eierne, Bogafjell sokneråd.
Foreldrene / omsorgspersonene og personalets representanter velges for 1 år om gangen, men
kan sitte over flere perioder. Eierrepresentanter oppnevnes av soknerådet for minimum 2 år.
§ 9 Foreldreråd og arbeidsutvalg
Foreldrerådet består av alle de voksne brukerne i Bogafjell åpne barnehage. Hvert år velger de
et arbeidsutvalg med 4-5 medlemmer.
Arbeidsutvalgets møtes med barnehagens ansatte minimum to ganger i året for evaluering av
innhold og opplegg, samt arbeid med årsplan.
§ 10 Ansettelse av personale
Bogafjell sokneråd ansetter personalet, som følger vanlig prosedyre for ansettelse i Sandnes
Kirkelige fellesråd.
Styreren av barnehagen må være førskolelærerutdannet.
Personalet har taushetsplikt. Ved ansettelse legges frem gyldig helseattest og politiattest.
Barnehagen kan kjøpe personalressurser fra menigheten.
§ 11 Foreldremøter / temakvelder
Barnehagen arrangerer foreldremøter / temakvelder en til to ganger pr år.
Foreldrerådet kan også arrangere foreldremøter.
§ 12 Internkontroll
Barnehagen vil gjennomføre internkontroll med sjekkliste hvert år iflg. Forskrift om
internkontroll.
§ 13 Iverksetting og endring av vedtekter
Vedtektene for Bogafjell åpne barnehage gjøres gjeldene fra åpningsdag av barnehagen
forventet til august 2009.
Endring av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og
sendes kommunen og fylkesmannen til orientering.
Eieren kan bestemme at driften skal legges ned og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.
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