Skrapeklev barnehage
Styrets
Lokale vedtekter

1 Barnehagens navn
Skrapeklev barnehage SA ligger i Porsgrunn kommune og er en barnehage drevet av foreldre.
2. Formål.
Foretaket har til formål å eie og drive Skrapeklev barnehage til beste for andelshaverne. Skrapeklev
barnehage har vedtekter som oppfyller krav til samvirkeforetak. Disse kan innenfor gitte normer
endres på årsmøte. Barnehagen har også egne lokale vedtekter som til enhver tid kan endres av
sittende styre.
.
3. Tildeling av plass.
Søknadsfristen til opptak i barnehagen er 1. mars. Det må søkes på kommunens søknadsskjema for
samordnet opptak. Følgende opptakskriterier vedrørende tildeling av plass gjelder i Skrapeklev
barnehage:
1. Barn i henhold til Barnehagelovens § 18
2. Barn av fast ansatte
3. Barn som har søsken i barnehagen
Barn med tildelt plass kan benytte plassen fra fylte 10 mnd. Dersom det av hensyn til eldre søsken
som går eller skal begynne i barnehagen, eller av hensyn til barnehagens behov for å fylle opp ledige
plasser, kan barnet tiltre plassen før fylte 10 mnd.
4. Plassoppsigelse.
Gjensidig oppsigelsesfrist er 2-to- måneder. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Sies
det opp etter 1. april, må det betales t.o.m. 15. juli.
Manglende plassinnbetaling, fører automatisk til tap av plass etter 3 måneder.
Dersom andelshaveren, ved hovedopptak, søker og får plass i en annen barnehage, mister barnet
automatisk plassen sin i Skrapeklev barnehage. Dette gjelder fra 15.08 opptaksåret. Er plassen
akseptert og man ønsker plass i en annen barnehage, etter hovedopptak, følges vanlige rutiner for
oppsigelsestid.
Barnehageplassen bringes til opphør 14. august det året barnet begynner på skolen.
Endring av plass fra 100% til 50% skjer i forbindelse med hovedopptak 1. mars og gjelder fra nytt
barnehageår. Ønskes en slik endring i løpet av barnehageåret, må plassen sies opp. Man må da søke
på nytt og kommer da på venteliste på lik linje med andre søkere.
5.Oppholdsbetaling
Foreldrebetalingen følger maksprisen fra staten. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 10 hele
og 2 halve måneder. Juli (siste halvdel) og august (første halvdel) er månedene med halv betaling.
Det skal gis søskenmoderasjon i henhold til Porsgrunn kommunes, til enhver tid, gjeldene regler, i
forhold til statens satser om søskenmoderasjon.
De økonomiske forpliktelsene for andelseiere med tildelt plass gjelder frem til og med
oppsigelsestidens utløp.

6.Samarbeidsutvalg og foreldrenes arbeidsutvalg.
Skrapeklev barnehage skal ha et Foreldreråd og et Samarbeidsutvalg som fastsatt i barnehageloven.
Foreldrerådet er sammensatt av foreldrene til barna i barnehagen. Det skal velges foreldrenes
arbeidsutvalg (FAU). Det velges en forelder fra hver avdeling, på første foreldremøte. Disse velges
med virketid på 2 år. Det velges en leder og en vara, for leder, blant FAUs medlemmer, og lederen har
møteplikt på samarbeidsutvalgets møter.
Samarbeidsutvalget (SU)skal bestå 1 representant/leder valgt av foreldrerådet, 1 representant fra
FAU,2 representanter valgt av ansatte og 1 representant fra Eierstyret.
SU sin leder velges på første foreldremøte hvert år. Foreldrerådets og de ansattes representanter
velges for ett år av gangen.
Oppgaver og plikter for Samarbeidsutvalget er som beskrevet i lov og forskrifter.

7. Åpningstid
Barnehagens åpningstid er alle hverdager, fra mandag tom fredag, fra kl.06.45 - kl.16.45. Barnehagen
er stengt 5 dager i året i forbindelse med personalets planleggingsdager. Barnehagen er stengt
julaften og nyttårsaften. Barnehagen stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag.

8. Ferie
Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. Alle barn skal ha minst 3 ukers ferie i perioden
15.06 til 15.08, hvorav minst to uker skal være sammenhengende.
Foreldrene skal innen 1.mai gi melding om når barna skal ha sommerferie.
Personalet skal normalt avvikle sin ferie uten bruk av vikarer.

9. Dugnadsplikt.
Det er dugnadsplikt for hver familie som er bruker av barnehagen. Den som ikke utfører sin del av
dugnadstimene må betale en pris pr. utelatt time som fastsettes av barnehagens styre, p.t. kr. 300,Antall dugnadstimer totalt for et år foreslås av barnehagens styre i samarbeid med styrer, dog kan
antall dugnadstimer pr. familie ikke overskride 10. Status for hver bruker gjøres opp en gang pr. år.
Familier som disponerer kun en halv plass eller mindre, skal ha halv dugnadsplikt.
10. Kostpriser
Skrapeklev barnehage tilbyr full kost. Styret har til enhver tid mulighet til å justere kostpris ut ifra
dagens kostnadsnivå. Ved endring i kostpris, vil foresatte bli informert 1. mnd. før endringen trer i kraft.

