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Vedtekter  
Sist endret av Årsmøte 28.03.22 
 

I tillegg til disse vedtektene, gjelder også «Avtale om disponering av barnehageplass» 

 

1. EIERFORHOLD 
 
Lekestua Barnehage er en ideell forening som drives av foreldre/foresatte (heretter kalt foreldreråd) til 
de barn som til enhver tid har plass i barnehagen. 
Foreningens medlemmer er foreldrerådet. Det skal ikke betales medlemskontingent. 
Lekestua Barnehage har adresse Tylldalsveien 1886, 2510 Tylldalen i Tynset Kommune. 
 
 

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.  
 
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt 
budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.   
 
Foreningen skal ikke drive økonomisk erverv som formål, men kan opparbeide seg en kapital til 
uforutsette kostnader. 
 
 

3. FORVALTNING 
 
 Styret: 
 
Barnehagen ledes av et styre, som sammen med barnehagens styrer/ daglig leder er ansvarlig for den 
daglige driften. 
Styret består av 4 representanter; 2 for barnehagens eier, 1 for foreldrerådet, 1 for de ansatte, 1 
vararepresentant for foreldrerådet og 1 vararepresentant for de ansatte. Ved stemmelikhet i styret har 
leder dobbeltstemme. 
 
Styrets oppgaver: 
Styret skal i samråd med daglig leder/ styrer lede virksomheten på en forsvarlig måte, i samsvar med 
gjeldende lover, vedtekter og årsmøtets vedtak.  
Styret skal i samråd med daglig leder/ styrer fastsette planer og budsjett for barnehagen. 
Styret skal følge opp daglig leder og holde seg orientert om barnehagens drift og økonomi for øvrig. 
Styret kan i samråd med daglig leder/ styrer ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt 
til andre organer.  
Styret skal føre protokoll over styresakene. 
Styret fastsetter instruks for daglig leder. Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.  
Styret ansetter daglig leder/ styrer. Øvrig faste ansettelser foretas av styret i samarbeid med daglig 
leder, mens ansettelser i vikariat inntil 1 år ansettes av daglig leder.  
Styret skal også fungere som et samarbeidsorgan mellom foreldre/eier og ansatte. 
 

Lekestua Barnehage tegnes av styrets leder alene eller av daglig leder/ styrer og 1 styremedlem i 
fellesskap. 
Styret kan gi prokura. 
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 Samarbeidsutvalget: 
 
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget 
skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. 

SU skal ha 4 medlemmer, med 1 representant for foreldrene og 1 fra de ansatte, i tillegg til styrets le-
der og daglig leder/ styrer. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter. Valg 
av representanter skjer ifbm Årsmøtet. Det velges for 2 år av gangen. SU konstituerer seg selv, og vel-
ger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har 
stemt for. SU-leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for barnehagens inn-
hold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i rammeplanen, godkjenne års-
planen 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 i ho-
vedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen. 

 Foreldrerådet: 
 
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. 
 
Foreldrerådets oppgaver: 
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom 
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. 
Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt. Ved avstemming har hvert 
foreldrepar/foresatte 1 stemme. 
 
Foreldrerådet velger egen leder. 
 
Foreldreråd holdes minst en gang i året, gjerne i forbindelse med årsmøtet. 
 
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder. 
 
Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser som 
foreldrerådet har fattet. Foreldrerådets referent signerer protokollen.  
 

 Årsmøtet: 
 
Årsmøte skal holdes innen 1. april hvert år, og skal behandle årsmelding, regnskap, valg og innkomne 
saker. 
 
Valg: 

❖ 2 representanter for barnehagens eier for 2 år, velges slik at de ikke er på valg samme år. 
❖ 1 representant for foreldrerådet for 2 år 
❖ 1 vararepresentant for foreldrerådet for 1 år 
❖ 1 representant for de ansatte for 2 år 
❖ 1 vararepresentant for de ansatte for 1 år 
❖ Leder velges blant styremedlemmene valgt for foreldrerådet / eier for 1 år 
❖ Revisor for 1 år 
❖ 2 representanter til valgkomite for 2 år, velges slik at de ikke er på valg samme år. 
❖ 1 representant for foreldrerådet til SU for 2 år 
❖ 1 representant fra ansatte til SU for 2 år 

 

• Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig med 3 ukers varsel. 

• Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 31.januar. frist oppgitt 
ved kjentgjøring av årsmøtedato. 

• Alle foreldre/foresatte som har barn i barnehagen har rett til å delta på årsmøtet.  
Hvert foreldrepar/foresatte har 1 stemme. Stedfortreder med fullmakt likestilles. 

• Ansatte har møte- og talerett. 

• Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmer, ellers gjelder simpelt flertall. 

• Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis styret eller 1/3 av foreldrene/foresatte krever det. 
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4. ÅPNINGSTID OG FERIE     
 

• Barnehgeåret går fra 1. august til 31. juli. 

• Barnehagens åpningstid er fra 07.30 til 16.30. Åpningstiden kan utvides fra 6.30 ved søknad. 

• Barnehagen har stengt helligdager samt julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuka.  
I tillegg har vi stengt mandag og tirsdag i påskeuka og hele romjula. Disse dager kan det 
allikevel søkes om plass. 

• Barnehagen holder stengt de to siste ukene i juli. 

• Barnehagen har stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret 
• Se for øvrig «avtale om disponering av barnehageplass» 

 
                 

 
5. BEMANNING 
 
Barnehagen skal ha tilstrekkelig bemanning, i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og 
forskrifter.  
Styrer av barnehagen er daglig leder av drift og arbeidsleder for de ansatte. 
 
Personalet, SU og styret skal undertegne taushetserklæring i henhold til Lov om barnehager. 
 
 

6. OPPTAK - OPPTAKSKRITERIER 
 
 Opptak: 
 
Lekestua Barnehage er godkjent for 36 plasser. Vi tar imot barn fra 10 måneder. 
Barnehagen er inkludert i samordnet barnehageopptak for alle barnehager i kommunen. Daglig leder/ 
styrer foretar opptak i samsvar med dette og gjeldende opptakskriterier, lover og forskrifter. 
 
Barn som har fått barnehageplass er sikret tilsvarende plass fram til skolestart.  
Søknader som er kommet inn etter hovedopptaket, blir vurdert i forhold til venteliste. 
Barn fra andre kommuner må søke på nytt for hvert barnehageår. 

 
 Opptakskriterier: 
 
Det gis plass i barnehagen etter prioriterte kriterier 

1. Barn med dokumentert nedsatt funksjonsevne, og barn som det er fattet vedtak for etter lov 
om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd 

2. Søsken av barn som har plass i barnehagen. 
3. Barn av ansatte 
4. Barn med dokumentert behov for plass på grunn av medisinske, sosiale eller pedagogiske 

årsaker hos barnet eller familien forøvrig. 
5. Daglig leder skal søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen.  
6. Barn fra andre kommuner 

 
Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning. 

7. KLAGEADGANG 
 
Tildeling av barnehageplass følger Lov om barnehagers forskrift om saksbehandlingsregler ved 
opptak i barnehage. 

 Søkere som får avslag på søknaden skal gjøres kjent med at vedtaket kan påklages, og at det kan 
kreves skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket plass. 
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8. BETALING - OPPHOLD – OPPSIGELSE     
 

• Styret fastsetter betalingssatsene, men som hovedregel følger vi maksprisen og kommunens 
vedtatte satser for oppholdsbetaling 

• Kostpenger kommer i tillegg til oppholdsbetaling. 

• Oppholdsbetaling kreves månedlig innen forfall. 

• Det betales for 11 mnd. i året. 

• Ved betalingsmislighold, sendes purring og evt påfølgende inkasso. Dernest går det til 
oppsigelse av barnehageplassen. 

• Det kan søkes om redusert foreldrebetaling hos kommunen pga lav inntekt. 
• Oppsigelse av barnehageplassen, eller ønske om endret oppholdstid, har en oppsigelsestid 

på to -2- mndr. innen den 1. i måneden.  
• Oppsigelse fra foresattes side i tidsrommet 1. april til 31. mai løper ut juli måned. Dersom 

barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i oppsigelsestiden 
reduseres forholdsmessig. 

• Se for øvrig «avtale om disponering av barnehageplass» 

• Skulle det skje at barnehagen må stenge av ekstraordinære grunner, gis det ikke trekk i 
foreldrebetalingen. Forut for en avgjørelse om å stenge barnehagen skal daglig leder og 
styreleder gjøre en nøye, helhetlig vurdering av situasjonen. 
 

 

9. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 
 
Lokaler, utearealer og anlegg som brukes av barnehagen skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikk og annen helsefare 
Arealer som barnehagen bruker må: 

• Være store nok og egne seg for lek og opphold. 

• Gi muligheter for ulike typer lek på ulike årstider. 

• Gi lekemuligheter for alle aldersgrupper i barnehagen, og gi mulighet for samhandling mellom 
barn og voksne. 
Innendørslokalene skal være i samsvar med Plan- og bygningsloven med forskrifter, og skal 
minimum inneholde: 
✓ 5 m2 netto lekeareal pr. barn over 3 år. 
✓ 6,7 m2 netto lekeareal pr. barn under 3 år. 

Barnehagen er godkjent for inntil 36 barn, om alle er over tre år (Barn under tre år teller som to over 
tre år) 
 

 
10. INTERNKONTROLL  -  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET -  PERSONVERN 
 
Barnehagen følger de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter. 
 
 

11. OPPLØSNING 
 
Ved en eventuell avvikling av barnehagen, må det avgjøres på to påfølgende ordinære årsmøter. 
Det skal det velges et avviklingsstyre, det ordinære styre kan velges som avviklingsstyre. 
Det siste årsmøte vedtar disponering av barnehagens verdier slik: 

1) Dekning av foreningens forpliktelser gjøres først 
2) Resterende midler tilfaller ideelle formål for barn og unge i bygda. 

 
 

 
12. GYLDIGHET 
 
Bare årsmøtet kan vedta vedtekter eller gjøre vedtektsendringer. 
 
 
 
 


