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VEDTEKTER FOR 
BARNEHAGENVÅR SOFUS 

 

 
1. NAVN OG EIERFORHOLD 
Barnehagens navn er BarnehagenVår Sofus. Barnehagen eies av BarnehagenVår Sofus AS ved Hanne 
Klamerholm. Barnehagen er godkjent for barn i alderen 1-6 år. 
 
2. FORMÅL 
Formål er i henhold til lov om barnehage §1: 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 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.» 
 
 
3. REGLER FOR OPPTAK I BARNEHAGENVÅR, SOFUS 
Barnehageplassene tildeles av eier etter innstilling og i samarbeid med styrer. 
 
Opptak 
Til hovedopptaket er søknadsfristen 1. mars. Barn som har plass i barnehagen behøver ikke søke på 
nytt neste år. Barnehagen opptakskrets er bydel 20, Bjerke bydel. Det er også muligheter å søke plass 
for barn fra andre bydeler/kommuner. Søknad sendes direkte til Oslo kommune, da det er samordnet 
opptak. I tillegg er det opptak gjennom hele året ved ledige plasser. Eventuelle klager på opptak skal 
rettes skriftlig til Bjerke bydel, senest 3 uker etter avgjørelsen har kommet frem til søker. Jfr. Forskrift 
om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. 
 
Opptakskriterier: 
1.  Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en     

 sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Lov om barnehager  
 § 13. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og    
 fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen. 

2.  Barn til ansatte kan prioriteres. 
3.  Søsken av barn i barnehagen hvor eldste søsken prioriteres først. Foreldre må ha vår barnehage  

 på 1. prioritert i henhold til samordnet opptak til kommunen. Det er også et kriterium at søsken   
 som allerede går i barnehagen fortsetter i barnehagen etter hovedopptaket til neste    
 barnehageår. Unntaket fra dette er hvis eldste barnet starter på skolen. 

4.  Barn som bor i vår opptakskrets, dvs bydel Bjerke. Søkere som har høyest prioritet på vår   
 barnehage prioriteres først. Deretter vil barnegruppens sammensetning være retningsgivende   
 for kjønn og alder på barnet man ønsker å komplettere gruppen med. Dersom det står igjen 2,   
 eller flere barn av samme kjønn eller årskull, velges det barnet som er født tidligst i kullet. 
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5. Barn fra andre områder. Søkere som har høyest prioritet på vår barnehage prioriteres først. 
Deretter vil barnegruppens sammensetning være retningsgivende for kjønn og alder på barnet 
man ønsker å komplettere gruppen med. Dersom det står igjen 2, eller flere barn av samme 
kjønn eller årskull, velges det barnet som er født tidligst i kullet. 
 

 
Det er kun heldagsplasser hos oss. Ved aksept av plass følges regler for oppsigelse henhold til punkt 
4. 
 
4. OPPSIGELSE 
Barnehageåret løper fra 1. august - 31. juli. Oppsigelsestiden er 2 mnd. fra den 1. i hver mnd., med 
følgende unntak: 

 Siste frist for å slutte i inneværende barnehageår er 1. mai. Oppsigelsen må sendes innen 1. 
mars. Dette fordi vi ikke ønsker utskiftning av barn i juni og juli mnd. når barnehageåret er på 
hell.  

 1.mai er siste frist for å si opp plassen for kommende barnehageår. Hvis plassen for 
kommende barnehageår sies opp i perioden 1. mai - 31. juli vil oppsigelsestiden bli frem til 
31. september.  

 
Det betales ordinær pris i oppsigelsestiden. Hvis plassen blir besatt med nytt barn i 
oppsigelsperioden, kan foreldrenes betaling reduseres. Oppsigelsen må sendes elektronisk gjennom 
Oslo kommune, IST og til eier i barnehagen hanne@barnehagenvaar.no 
 
5. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG 
I henhold til barnehagelovens § 4 består foreldrerådet av foreldre/de foresatte til alle barna i 
barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger 
foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Ved avstemming i foreldrerådet gis det en 
stemme for hvert barn. Vedtak fattes med alminnelig flertall.  
 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 
representert. I BarnehagenVår Sofus består SU av 2 foreldre/foresatte og 2 ansatte. Barnehagens 
eier kan delta etter eget ønske. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. 
 
6. ÅPNINGSTIDER/FERIE 
Barnehageåret starter 1. august, og avsluttes 31. juli. Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 - 17.00. 
Barnehagen er stengt helligdager, lille julaften, julaften og nyttårsaften samt 5 planleggingsdager i 
året. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen 08.00 – 12.00. Det er kortere åpningstid i romjula 
og påskeuken, 08.00 - 16.00. Barnehagen holder stengt 4 uker i juli måned fra sommeren 2024.  
 
7. BETALING 
Oppholdsbetaling i barnehagen tilsvarer nasjonal sats, som fastsettes i Stortingets årlige 
budsjettvedtak. Det betales for 11 mnd. i året, juli mnd. er betalingsfri. Kostordning kommer i tillegg. 
Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2.barn og 50 % for 3. eller flere barn. Oslo kommune kan etter 
søknad om redusert foreldrebetaling innvilge vedtak om fritak eller reduksjon i foreldrebetaling for 
husholdninger med en samlet inntekt under en inntektsgrense foretatt av stortinget. Mer 
informasjon om dette ligger på Oslo kommune sin hjemmeside. 
 
Ved barns sykdom betales ordinær foreldrebetaling.  
 

mailto:hanne@barnehagenvaar.no
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Forfall for oppholdsbetaling er den 1. hver måned, gjeldene for inneværende måned. Uteblitt 
foreldrebetaling utover en -1- måned kan medføre tap av plassen. 
 
8. MÅLTIDER 
Foreldrerådet i samarbeid med de ansatte avtaler bestemte ordninger for bespisning i barnehagen. 
 
9. LEKE OG OPPHOLDSAREAL 
Barnehagen er godkjent med et netto leke – og oppholdsareal på 168,5 m2. Netto leke – og 
oppholdsareal er 3,5 m2 for barn over 3 år, og 4,5 m2 for barn under tre år.  
 
10. ULYKKESFORSIKRING- OG ERSTATNINGSANSVAR 
Barnehagen har tegnet forsikring for ulykker og skader for barn og ansatte som skjer i barnehagen i 
åpningstiden. Ingen kan kreve erstatning for skade/tap fra barnehagen som er utover de 
beløpsgrenser som gjelder i henhold til barnehagens forsikringsordning. Barnehagen har ikke 
erstatningsansvar for tap som skyldes at barnehagen må holde stengt p.ga. sykdom, streik 
bemanningsproblemer, brann m.v. samt ved force majeure. Barnehagen er ikke erstatningspliktig ved 
tap av sko/tøy/vogner etc. til barna i barnehagen. 
 
11. DUGNAD 
Vi ønsker at foreldre deltar på dugnadsarbeid. Det antas å være 1 dugnad pr. barnehageår.  
 
12. INTERNKONTROLL/HMS 
Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter. 
 
13.TAUSHETSPLIKT 
Samarbeidsutvalget og personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager.  
 
14. VEDTEKTSENDRINGER 
Vedtektene kan endres av eier. Endringsforslag blir forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse.   
 
15. OPPLØSNING 
Hvis barnehagen skal avvikles, plikter eier å informere alle foreldrene med 6 mnd. skriftlig varsel. 
 
 
 
 
Vedtektene ble skrevet den 22.04.97 med siste endring 22.12.2022 

 


