Vedtekter for Aurora Steinerbarnehage.
1.
Barnehagens navn er Aurora Steinerbarnehage
2 . Eiere av barnehagen er Bjørg Lobben Røed og Jon M. Røed.
3.
Barnehagens formål:
Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser.
Den skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær
forbindelse med barnas hjem.
Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for
barnehagevirksomhet.
4.
Opptakskriterier:
Barnehagen er åpen for barn i alderen 1-6 år ( 7 år ) Steinerskolen på Nesodden leier plasser i
barnehagen for sine 1.klassinger.Barna må være fylt 1 år innen utgangen av opptaksåret.
Barnehagen er underlagt samordnet opptak med Nesodden kommune. Klage på opptak behandles
av klagenemda i kommunen. Opptak gjøres på grunnlag av en samlet vurdering hvor en rekke
forhold spiller inn:
Barnehageloven § 13 gir regler om prioritet ved opptak for enkelte grupper barn:
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.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde
ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
- Foreldrenes innsikt i og interesse for Steinerpedagogikken.
- Foreldrenes vilje og evne til aktiv medvirkning i barnehagen gjennom
dugnadsarbeide og liknende.
- Hvorvidt søsken går i en av Steinerbarnehagene eller i Steinerskolen.
- Hvorvidt barnet har gått i Steinerbarnehage tidligere
- Hvorvidt barnet er tenkt å skulle fortsette på Steinerskolen etterpå.
- Barnegruppens sammensetning med hensyn til kjønn og alder.
Barn som får plass i Aurora steinerbarnehage, beholder plassen frem til ferien før skolestart, hvis
ikke annen avtale er inngått.
5.
Opptaksperiode og oppsigelsestid :
Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Desom det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret
kan det tas opp barn etter de samme kriterier som ved hovedopptaket. Barnehagen er underlagt
samordnet inntak med Nesodden kommune og følger de retningslinjer som her er pålagt.
Foreldre kan si opp plassen med en måneds varsel. De er forpliktet til å betale plassen i
oppsigelsestiden.
6.
Åpningstid:
Barnehagen har åpent mandag til fredag fra kl.7.45 til kl 16.15. Barnehagen følger Steinerskolens
ferier og fridager med unntak av høst, jul og sommerferie. Se barnehageruta. Barnehagen begynner
en uke før steinerskolen om høsten og slutter en uke etter til sommerferien. Barnehagen har fem
plandager i året.
7.
Betaling:
Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i
barnehager, det betales foreldrebetaling 11.mnd i året. Søskenmoderasjon og inntektsgradert
foreldrebetaling følger kommunens regler og innvilges av kommunen. Kostpenger kommer i

tillegg og betales 11.mnd i året. Endringer tas opp til orientering. Vedtekter og opplysning om
betalingssats blir gitt nye foreldre til underskrift.
8.
Foreldreråd:
Foreldreråd utgjøres av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen og skal
ivareta barnas og foreldrenes interesser. Foreldrene velger 2 representanter til
samarbeidsutvalget.
9. Samarbeidsuvalget:
Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 repr. for foreldre og 2 repr. for barnehagens personale. Eier har
2 deltagere og deltar etter behov.
Foreldrerepresentantene velges for ett år om gangen og kan gjenvelges. Samarbeidsutvalget
konstituerer seg selv og holder møter så ofte en finner det nødvendig. Utvalget skal være et
samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier. Samarbeidet skal skje innenfor de rammer for
virksomheten som fastsettes av eier, barnehageloven og barnehagens vedtekter.
10. Eier, styrer og pedagoger i samarbeide
ivaretar det pedagogiske arbeidet i barnehagen og utarbeider årsplan.
11. Vedtektsendringer:
Vedtektene kan bare endres av eier. Punktet i formålsparagrafen som går ut på at barnehagen skal
drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser kan ikke endres.
12. Opphør:
Ved opphør av barnehagens drift bestemmer eieren over disponering av barnehagens midler og
eiendeler.
13. Arealutnytting:
Arealutnytting er 3,8 m2 pr. barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år.
14. Internkontroll: Eier bærer ansvar for at internkontroll uføres og at rutiner for dette blir
gjennomført.
15. Det gjøres oppmerksom på at det er dyrehold i barnehagen. Vi har høner i eget hønsehus i
hagen.
Endringer av vedtekter ble gjennomført 16. november 2015
Nesodden 16. 11. 2015
Bjørg Lobben Røed
Eier

Jon M. Røed
Eier

