VEDTEKTER FOR RINGEBU - FÅVANG FAMILIEBARNEHAGER
1. Familiebarnehagene eies og drives av private. Familiebarnehagen er tilknyttet Ringebu og Fåvang
familiebarnehagekontor.
2. Denne familiebarnehagen har egen godkjenning.
3. Ringebu - Fåvang Familiebarnehager skal drives i samsvar med «Lov om barnehager m.m.», og de
av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak og
planer.
4. Ringebu - Fåvang Familiebarnehager skal i nær forståelse med hjemmet, sikre gode utviklings- og
aktivitetsforhold for barn i alderen 0-3 år. Barn regnes som 3 år fra og med august det kalenderåret
barnet fyller 3 år.
5. Ringebu - Fåvang Familiebarnehager har et felles samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av
foreldre/foresatte og eiere av familiebarnehage, slik at hver gruppe er likt representert.
Samarbeidsutvalget fastsetter vedtektene.
6.Ringebu - Fåvang Familiebarnehager har stengt mellom jul og nyttår, i påskeuken og
5 uker ferie hvor av 4 skal tas ut om sommeren. Når den 5. ferieuke tas ut blir avklart med foreldrene
før barnehageåret starter. Alle familiebarnehagene holder stengt 23.des. Barnehagene vil også være
stengt 3 dager pr. barnehageår pga. kurs / intern opplæring. Barnehageåret varierer men barnehagene
skal være stengt min 4 uker i perioden 1.juli – 15. august. Det skal betales for 10 mnd. og 3 uker.
7. Opptak av barn er lagt til opptaksutvalget. Dette består av 2 representanter for eiere av
familiebarnehagene og styrerOpptaksperioden varer fra søknadsfrist og fram til ca 15.april.
Søknadsfrist er 1.mars. Fristen for å melde fra om evt. endringer (dvs. utvidelse eller reduksjon i
oppholdstid) for de som allerede har en plass, er satt til den 10. februar.
8. Barn som har plass i Ringebu - Fåvang Familiebarnehager beholder denne til den sies opp
eller ut barnehageåret det året barnet fyller 3 år.
Oppsigelse skjer skriftlig og skal varsles en mnd. i forveien. Dette er gjensidig. Plassen må sies opp
før den 1. i måneden. Det betales for oppsigelsestida. Familier som ikke har betalt barnehageplassen
den siste mnd. mister plassen.
9. Opptakskriterier: P.g.a at gruppene er små i familiebarnehagene, må det tas hensyn til
alderssammensetningen i den enkelte barnegruppe. I tilfeller der søsken får plass ved opptak, skal en
tilstrebe at begge får det tilbudet de har søkt om. Dersom det søker flere barn enn det er plass til, blir
barna tatt opp etter disse opptakskriteriene:
1. I samsvar med Barnehagelovens § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er
fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til
prioritet ved opptak i barnehage.
Dokumentasjon: Sakkyndig innstans må vurdere om funksjonsnedsettelse og dens
konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn førskolebarn ellers.
Slike innstanser kan være lege, psykolog og pedagogisk psykologisk tjeneste.
Vedtak fra barnevernet må legges ved dersom det søkes plass i forbindelse med
barnevernstiltak.
Det er ingen innbyrdes prioritetsrekkefølge mellom de to hovedgruppene som er gitt rett til
prioritet ved opptak. Dette betyr at det må foretas en skjønnsmessig vurdering av hvilket barn
som bør gis forrang dersom det oppstår en interessekonflikt.

2. Barn av flyktninger som skal bosettes i Ringebu kommune der foresatte skal følge
introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
Dokumentasjon: Bekreftelse på at foresatte skal følge introduksjonsprogrammet for nyankomne
flyktninger fra ansvarlig for flyktningtjenesten i Ringebu kommune.
3. Inntaksmøte. Tjenesteleder, fagledere, helsesøster og andre aktuelle førstelinjetjenester
behandler saker der det er spesielle forhold som gjør at barnet trenger plass i barnehagen. Dette
kan være barn der familiemedlemmer har store belastninger på grunn av sykdom,
funksjonshemninger eller andre vansker som kan ha innvirkning på barnet sin livssituasjon.
Barn som tilhører språklige minoriteter vurderes også her. Det skal gjøres en helhetsvurdering
av barnets utvikling og familiesituasjon.
4. Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er i, eller aktivt søker arbeid eller
utdanning.
5. Barn der begge foresatte har arbeid utenom hjemmet, er aktivt arbeidssøkende eller under
utdanning.
6. For den gruppen som ikke faller inn under de prioriterte opptakskriteriene 1-5, gjelder
følgende utvalgsmetode for tildeling av barnehageplass; etter barnas alder. De eldste prioriteres
først.
Familiebarnehagene tar fortrinnsvis imot barn i alderen 0-3 år. Barn regnes som 3år i august
det kalenderåret de fyller 3 år.

10. Barna i familiebarnehagene er ulykkesforsikret mens de er i familiebarnehagen, på direkte vei
til og fra familiebarnehagen. Dette forutsetter at barna er forskriftsmessig sikra i bilen.

11. Familiebarnehagene står under tilsyn av helserådet. Helsemyndighetene foretar inspeksjon så ofte
de finner det nødvendig. Barnet skal holdes hjemme ved smittefarlig sykdom.
Ved lengre sykdomsfravær må familiebarnehagen få melding. Ellers når det gjelder sykdom, forholder
familiebarnehagen seg til retningslinjer/råd fra folkehelseinstituttet.
12. Fastsetting av foreldrebetaling gjøres av eierne / driverne av familiebarnehagene i samsvar med
gjeldende statlige satser.
13. Driverne / eierne av familiebarnehagene, vikarassistent, styrer, veileder, samarbeidsutvalget,
inntaksutvalget og andre som er innom i familiebarnehagene har alle taushetsplikt om de opplysninger
de får i forbindelse med arbeidet, jfr. Forvaltningsloven § 13

Vedtektene er godkjent av samarbeidsutvalget for familiebarnehagene i
møte 06.11.2019

