Vedtekter for Smurfen barnehage
Smurfen barnehage er en 2 avdelings privat barnehage for barn i alderen 0-6 år.
Avdelinger
Tommeliten: barn i alderen 0-3 år, plass til 14 barn
Veslefrikk: barn i alderen 3-6 år, plass til 22 barn.
•
Barnehagen eies og drives av Siw Hjelde, Marianne Skogstad er Fagansvarlig/ styrer.
•
Smurfen har 17 ansatte hvorav 7 er pedagoger.
 Barnehagen ligger ved Nyhusom skole og drives etter lov om barnehager § 1. Den er godkjent
av Sel kommune. Oppholdsareal pr. barn over 3 år er 4 kvm. Og 6 kvm. for barn under 3 år.
•
Barnehagens åpningstid: mandag–fredag 7.00–17.00. Vi forbeholder oss retten til å
justere denne dersom vi ser at hele åpningstiden ikke blir brukt. Vi vil derfor foreta en
registrering i løpet av august-september hvert år, slik at vi får benyttet personalet best
mulig i tiden barna er der.
•
Barnehagen er feriestengt jul/påske og 2 uker i juli mnd.
•
Barna skal minst ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, der 3 uker må være
sammenhengende i forbindelse med at barnehagen er stengt i ukene 28 og 29 I Uke 30
gis det tilbud hvis det er minimum 5 barn eller flere som har behov. Barn som har meldt
behov i uke 30 og ikke kommer, må betale for de dagene som er satt opp som behov.
•
Leveringsfrist for ferielapp er 15.april. Dersom fristen ikke overholdes settes barnet opp på
ferie ukene 28, 29 og 30.
•
Barnehagen har forsikring for barna i barnehagetiden og til og fra barnehagen. Ingen
under 13 år får hente barn i barnehagen.
•
Barnehagen har ikke erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.
•
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt.
•
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten.
•
Alle barnehagene i Sel har tverrfaglig samarbeid med PPT, barnevern, helsestasjon og
andre instanser ved behov.
•
Smurfen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, for barnehageåret 2021-22
har vi 6 dager pga felles kurs for barnehagene i Inkluderende barnehage og skolemiljø.
Opptak.
Hovedopptaket er 1. mars hvert år, gjelder også for barn som har plass som ønsker å øke antall
dager.
Ledige plasser kan tildeles ved søknad hele året.
Tildeling og oppsigelse av plass foregår skriftlig.
Oppsigelsesfristen er 1 mnd. i fra den 1. hver mnd.
Tildelt plass beholdes ut det barnehageåret barnet fyller 6 år.
Smurfen bruker samme søknadsskjema og opptakskriterier som Sel kommune.
Søknadsskjema finnes på Sel kommunes hjemme side www.sel.kommune.no
Barnehageåret starter den 1. august. Foreldrene står fritt i å velge kombinasjon av dager.
• Dersom oppsigelse i fra barn / personal gjør at fortsatt drift ikke er mulig er det 2 mnd.
oppsigelse i fra eier til foreldre.
• Eier fastsetter foreldrebetaling for 1 år av gangen, og belastes bank innen den 15. hver mnd.
Det betales for 11 mnd. Foreldrebetaling følger til enhver tid nasjonale satser.
• Ved manglende betaling i 2 mnd. blir plassen oppsagt. Ved 2. gangs purring mister automatisk
barnet retten til plassen i barnehagen, hvis ikke annet er avtalt med eier.
• Hvis barnet har gått i barnehagen minimum 1 år, gis det anledning til å søke permisjon fra
plassen. Det kan søkes for 1 mnd., eller for høst eller vår termin.
• Ved permisjon 1 mnd. gis det reduksjon med 50 % i foreldre betaling.
Ved 6 mnd. eller mer gis det fritak i foreldrebetalingen, det forutsettes da at barnehagen kan leie ut
plassen.
Dette skjer skriftlig til eier.
Dersom avd. for barn i alderen 3-6 år har ledig kapasitet ved nyttår, og vi har venteliste på avd.0-3 år,
forbeholder barnehagen seg retten til å flytte over barn som blir 3 år i løpet av våren. Det vil

selvfølgelig ligge en faglig vurdering, der vi blant annet tar hensyn til barnets modning og i samråd
med foreldre.
Satser pr. 01.01.21 inkl.kost
Eksl.kost
5 dager pr. uke kr. 3550,- inkl. kost (320,-) 3230.4 dager pr. uke kr. 2840,- inkl. kost (256,-) 2584.3 dager pr. uke kr. 2130 ,- inkl. kost (192,-) 1938.2 dager pr. uke kr. 1420 ,- inkl. kost (128,-) 1292.-

30% søsken rabatt.
969.775.581.388 .-

Pris søsken
=2261.=1809.=1357.=904.-

Prisene for kost inkl. lunsj, lett måltid ca kl. 13.30 , drikke og frukt, samt varmmat 1-2 dager pr.uke.
Ved gjentagende henting av barn etter stengetid og etter 3 varsler, vil det påløpe et gebyr på faktura
på kr. 100.Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling.
Se info om dette på http://www.sel.kommune.no, søknadsskjema finner du på Foreldreportalen Visma
Flyt.
•
•

Ved sykdom må barna holdes hjemme både av hensyn til dem selv og de andre barna.
Etter bestemmelsene i «Lov om barnehager» § 4, velger foreldrene 2 representanter med vara
til et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget vil bestå av eier, styrer og foreldrerepresentanter
som er valgt av foreldre.
Årsplan for barnehagen godkjennes av samarbeidsutvalget hver vår før den ferdigstilles.
Årsplan skal utarbeides på grunnlag av rammeplan for barnehager.
I fra barnehageåret 2012–2013 fikk alle barnehagene i Sel en felles årsplan.
Smurfen har i tillegg en individuell årsplan.
•
•
•

Barnehagen er under tilsyn av Sel kommune.
Barnehagen skal i henhold til barnehageloven følge bestemmelsen om taushetsplikt.
Vedtekter fastsettes av eier / styrer.

Samarbeidsutvalget

2021-2022:

Line Klevstadberget tlf. 90828578

line.klevstadberget@hotmail.com

leder

Christoffer Biong tlf. 97652797 cbiong@hotmail.com
Charlotte Lunde tlf. 92232214 charlotte.t.@hotmail.com
Hanne Djuvstad tlf.95457695 hanne_djuvstad@hotmail.com
Vara: Rita Marlen Sivle 99443174

rita_sivle@hotmail.no

Ole Magnus Aamodt 91140364 raftingole@gmail.com
Bjørn Erik Horten 47277851 emp_horten@hotmail.com
Cathrine Flåtten Skjåk 46802787 cathrine_fh@hotmail.com
I dette utvalget sitter også politisk representant valgt av Sel kommune, for denne perioden: Atle Bråtet
og Ragnhild Solhjemslie.
FAU : Er alle foreldrene i barnehagen. FAU velger 4 representanter, 2 fra hver avd.som skal sitte i
Samarbeidsutvalget.
Valg foregår på foreldremøte hver vår og velges for 2 år.
Samarbeidsutvalget : Fire personer som velges av foreldrene.
SU skal fungere som et bindeledd mellom barnehagen og foreldrene.
Vi oppfordrer foreldrene til å benytte SU.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Felles for både FAU og SU er at de skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem.
Foreldre og personal har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling.
SU har som mål og få til et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre og i foreldregruppa.
Representanter fra SU er med på tilsyn fra Sel kommune, samt har ansvar for forskjellige arrangement
som juletrefest, utedager, sommerfest og dugnad.
SU bør engasjere seg i politiske spørsmål som kan berøre barnehagene i Kommunen.
Representantene i SU har skrevet under taushetsplikt.

