Ping Vinn barnehage

VEDTEKTER FOR PINGVINN BARNEHAGE SA, org. nr. 947 054 988 i henhold
til Lov om barnehager LOV- 2005-06-17-64
Vedtatt på årsmøte, 23.11.2021
I tillegg til disse vedtektene i henhold til barnehageloven gjelder også vedtekter i
henhold til samvirkeloven.
1. Selskapet
Selskapets navn er PingVinn Barnehage, SA. Selskapet er organisert som et
samvirkeforetak. Selskapets forretningsadresse er: Fjellveien 12, 8515 Narvik.
2. Forretningskontor
PingVinn Barnehage SA har sitt forretningskontor i Narvik kommune
3. Formål
Barnehagen skal drives i samsvar med barnehageloven §§1 og 2, med forskrifter og
til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av departementet.
4. Opptak
Alle godkjente barnehager i Narvik kommune samarbeider om opptak av barn
jamfør barnehageloven.
a) Nytt barnehageår starter i uke 33
b) Opptak av barn gjelder fra opptakstidspunkt og fram til og med 31.07 det
året barnet fyller 6 år.
c) Søknad om plass gjøres elektronisk på Narvik kommunes nettside.
d) Ved hovedopptaket skal søknad om barnehageplass behandles av styrer.
e) Barnehages opptakskriterier danner grunnlaget for behandlingen
5. Opptakskrets og opptakskriterier
Opptakskrets for Ping Vinn barnehage er Narvik kommune. Barnet må være bosatt i
kommunen når barnet starter i barnehagen.
Barnehagen tar opp barn etter prioriteringer gitt under, i oppsatt rekkefølge.
Dersom flere barn har lik prioritering skal det foretas trekning. Styrer kan, av
hensyn til barnegruppa, avvike fra prioriteringene. Alle avvik skal dokumenteres.
a) Barn som har prioritet etter barnehageloven §13. Dette gjelder barn med
nedsatt funksjonsevne hvor det foreligger sakkyndig vurdering, og barn som
det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd.
b) Søsken av barn som er i barnehagen, og som skal være i barnehagen
kommende barnehageår, prioriteres.
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c) Barn av tilsatte som har fortrinnsrett til barnehageplass som
rekrutteringstiltak.
d) Barn som søker overflytting til Ping Vinn barnehage.
e) Ved sykdom av alvorlig/omfattende art hos barnet, eller en av barnets
nærmeste (mor, far eller søsken) skal barnet prioriteres ved opptak.
6. Permisjoner
Barn som går i Ping Vinn barnehage kan innvilges permisjon med fritak for
barnehageavgift i inntil 1 år.
Som hovedregel kan permisjon innvilges ut barnehageåret. Søknad om permisjon
gjøres elektronisk.
b) Søknadsfrist er to måneder før permisjonens oppstart.
c) Styrer behandler søknad om permisjon.
d) Ved behandling av søknad om permisjon vurderes:
a) Permisjonens omfang
b) Permisjonens varighet
c) Familiens situasjon.
e) Eventuell klage sendes til barnehagens styrer
7. Oppsigelse av plass
a) Oppsigelsestiden er èn måned, regnet fra oppsigelsesdato. Oppsigelser skal
registreres elektronisk.
b) Dersom barn skal slutte i barnehagen i mai eller juni er oppsigelsesfristen
1. april
c) Plassen kan disponeres i oppsigelsestiden
8. Leke og oppholdsareal
a) Barnehagens norm for netto lekeareal er 4,0 m2 per barn over tre år og 5,3
m2 per barn under tre år.
b) Utearealet i barnehagen skal være om lag seks ganger så stort som leke- og
oppholdsareal inne.
9. Bemanning
Barnehagenes bemanning skal minimum være i samsvar med barnehageloven §§
17 og 18, med forskrifter og til enhver gjeldende retningslinjer gitt av
departementet.
a) Den daglige drift forestås av styrer med godkjent utdanning, jfr
barnehageloven §17.
b) Grunnbemanning i barnehagene skal være etter gjeldende lovverk, og
minimum tre ansatte per 18 plasser over 3 år eller 9 plasser under 3 år.
c) Pedagogressurs i barnehagen skal være etter gjeldende lovverk, men
minimum en pedagog per 14 plasser over 3 år og 7 plasser under 3 år.
d) Alle ansatte skal levere politiattest før ansettelse i midlertidig eller fast
stilling, jamfør barnehageloven.

Ping Vinn barnehage
10. Åpningstider
a) Barnehagene har åpningstid mellom kl. 07.30 og kl. 16.15. Ved behov settes
ytre ramme til kl. 06.45 til kl. 16.30. Dette må meldes styrer i forkant.
b) Maksimal oppholdstid per dag er 8,5 timer. Styrer kan etter melding fravike
dette ved spesielle behov.
c) Barnehagene holder åpent mandag til fredag, hele året. Unntak er alle
helligdager, samt jule og nyttårsaften.
d) I perioden mellom jul og nyttår har barnehagen normal åpningstid.
e) Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
f) Barnehagene har fem planleggingsdager i året, hvor barnehagene holder
stengt. Datoer forelegges samarbeidsutvalget, og foreldre skal varsles
minimum en måned før planleggingsdagen.
11. Feriebestemmelser
a) Alle barn skal ha minimum 5 uker ferie i løpet av et barnehageår, inkludert
barnehagens planleggingsdager.
b) I perioden 1. mai til 1. september skal barna ha 4 uker sammenhengende
ferie.
c) Barn som skal begynne på skolen må ha avviklet ferien innen 31.07.
d) Foresatte må gi skriftlig beskjed om tidspunkt for ferie innen 1. mai.
e) Styrer kan gi dispensasjon fra punkt a, b og c etter søknad.
12. Barnas helse
a) Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om
barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på
helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnas foresatte.
b) Personalet som tilsettes i barnehage skal, før de begynner, gjennomgå
tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.
c) Syke barn skal ikke være i barnehagen. I tvilstilfelle avgjør styrer om et barn
på grunn av sykdom, ikke kan være i barnehagen. Ved mistanke om alvorlige
epidemier eller annen umiddelbar helsefare, avgjør styrer om lege må
kontaktes omgående og foresatte skal underrettes.
14. Foreldrebetaling
a) Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en
maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg og fastsettes årlig av
barnehagens eierstyre. Prisen skal fastsettes etter selvkostprinsippet.
b) Betaling for barnehageplass løper fram til 31.07 det året barnet starter på
skole, eller til barnehageplassen er sagt opp etter reglene for oppsigelse eller
innvilget permisjon. Det gis ikke fradrag for fravær.
c) Ved mislighold av foreldrebetaling vurderes dette på lik linje med andre
kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. Manglende
betaling medfører at kravet oversendes til inkasso
d) Det betales for 11 måneder der juli er betalingsfri måned.
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e) Fravær utover en sammenhengende måned grunnet alvorlig sykdom hos
barnet kan gi redusert foreldrebetaling etter dokumentert søknad. styrer
avgjør søknaden.
15. Forsikringsansvar
Styret tegner forsikring på personale og barn. Forsikringen gjelder, heltid og
dekker skade ved ulykke etter gjeldende vilkår for ulykkes-/yrkesskadeforsikring i
det selskapet barnehagen benytter.
16. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Alle barnehagene skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg, jamfør barnehageloven.
a) Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet
skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
b) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver
gruppe er likt
representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med
flere representanter enn hver av de andre gruppene.
c) Samarbeidsutvalget skal ha følgende sammensetning:
a. Minimum 2 representanter valgt av personalet.
b. Minimum 2 representanter valgt av foreldrerådet.
c. styrer har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget og fungerer
som sekretær.
d. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
17. Vedtektsendringer
Styret i barnehagen kan foreta endringer i barnehagevedtektene. Endring kan
gjennomføres med alminnelig flertall i styret. Slik endring skal varsles skriftlig med
minst to måneders frist før iverksettelse. Se for øvrig avtale om disponering av
barnehageplass vedrørende vilkårsendringer.

