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Vedtekter for Amicus barnehage i henhold til barnehageloven § 7
1. Eierforhold
Amicus barnehage eies og drives av Konnerud menighetsråd. Kirkeloven gir regler om at de
rammer som Kirkelig Fellesråd legger gjennom tariffavtaler, reglementer retningslinjer og
øvrige personalpolitikk legget til grunn for stillingene som menigheten oppretter selv, slik
som Amicus barnehage.
Eiers ansvar er å godkjenne:
• Vedtekter og endringer av vedtekter
• Budsjett
• Årsplan for barnehagens virksomhet
• Vedta stillingsinstruks for de ansatte
Drammen Kirkelige Fellesråd (DKF) er arbeidsgiver og har også påtatt seg regnskapsføring for
barnehagen, når det gjelder betaling av fakturaer på bakgrunn av styrers godkjenning,
kontering, bokføring, regnskapsrapportering og foreldrebetaling. DKF følger opp refusjon av
søsken- og inntektsmoderasjon overfor Drammen kommune, samt utarbeider
ligningsoppgaver over oppholdsbetaling for rapportering til skattedirektoratet.
2. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter,
vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.
Amicus barnehage har jamfør barnehageloven § 1a annet ledd: utvidet kristen
formålsparagraf.

3. Opptakskriterier
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Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig
leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.
Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av
barnehagen etter skriftlig søknad.
Barnehagens opptakskrets er barn bosatt i Drammen og ansattes barn i Skoger prestegjeld.
For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i
barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme
opptakskriterier som nedenfor gjelder.
Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 – 6 år. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen
til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.
Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:
a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om
barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
b) Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger / beholde ansatte i
barnehagen.
c) Daglig leder skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og
alderssammensetning i barnegruppen.
d) Søsken av barn som har plass i barnehagen.
Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.
4. Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.
a) SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for
barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i
rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og skal være med å
drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett,
driftsendringer, arealutnyttelse mv.
SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om
pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i
hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen.
Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke
behandles av SU.
b) SU skal ha [x] medlemmer, med [x] representanter fra foreldrene og [x] fra de ansatte.
Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
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c) Barnehagens styre avgjør selv om eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt
hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene (foreldrene og de
ansatte).
d) SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse
gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som
lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen finner
det nødvendig.
Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet
med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet
som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun
for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personalet og eier. SU
skal:
Bestå av 1 representant fra eier, 1 representant fra personalet og 1 representant for
foreldrene. Styrer har møte, tale- og forslagsrett. Kommunen har møterett i SU.

7. Oppsigelse av barnhageplasser.
Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig med tre måneders varsel pr. 30. i hver måned i
barnehageåret (jfr. Betalingsbestemmelser for menighetsbarnehagene i Drammen).
8. Leke- og oppholdsareal
Barnehagens arealutnyttelse er på 5,3 m2 for barn under 3 år og 4 m2 for barn over 3 år.

9. Barnehagens åpningstid

Barnehagen er åpen mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl 17.00.
• Barnehagen holder stengt de to siste (hele) ukene i juli.
• Barnehagen holder stengt i romjulen.
• Barnehagen holder stengt mandag, tirsdag og onsdag i påsken
• Barnehagen holder stengt jule- og nyttårsaften.
• Barnehagens personale har inntil 5 planleggingsdager i løpet av året.
10. Foreldrebetaling (se også betalingsbestemmelser for menighetsbarnehagene i Drammen).
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Foreldrebetaling fastsettes av bystyret i Drammen for kommunale og private barnehager.
Forfalsdato er den 12. i hver måned (for inneværende måned) og det betales for 11 måneder pr
år. Juli er betalingsfri. Oppsigelse fra eier kan gis ved manglende oppholdsbetaling med 1
måneds varsel fra den 30. i hver måned. Det vises også til pkt. 16 i betalingsbestemmelsene ved
for sent henting av barn, der det kan utstedes et gebyr på kr. 500,- ved tredje gangs advarsel og
eventuelt hver av de påfølgende ganger.
Barnehagen har inntil 2 dugnader i året som foreldrene plikter å stille på
11. Ansvar
Barnehagens samarbeidsutvalg er ansvarlig for å tegne ulykkesforsikring for barna og
yrkesskadeforsikring for personalet. Personalet er ansvarlige for barna den tiden de oppholder
seg i barnehagen. Bringing og henting er foreldrene ansvarlige for. Medbrakte eiendeler tar
barnehagen intet ansvar for.
12. Leder
Barnehagens leder har ansvaret for barnehagens daglige drift og utarbeider forslag til årsplan for
barnehagen. Årsmelding og årsplan må leveres kommunen. DKF er ansvarlig for utarbeidelse og
revisjon av barnehagens internkontrollsystem.
13. Internkontroll
Barnehagen her egne prosedyre som skal sikre at Helse, miljø og sikkerhet(HMS)- arbeidet ved
barnehagen blir utført etter de prosedyrer som er beskrevet og at det ved rutinemessige
undersøkelser avdekkes HMS-svake forhold slik at man ved tiltak kan forbedre forholdene.
HMS-arbeidet skal gjelde både ansatte og barn.

Revidert 1.3.2017 av Ann-Cecilie Undrum, daglig leder
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