Vedtekter Trysil menighetsbarnehage as
§1 Navn: Selskapets navn er Trysil menighetsbarnehage AS. Selskapet er et privateid aksjeselskap.
§2 Forretningskontor: Selskapets forretningskontor er i Trysil kommune. Selskapets lokaler holder til
i Trysil kommune, Liavegen 20, 2420 Trysil.
§3 Formål: Selskapets formål er å drive barnehagen i samsvar med ”Lov om barnehager m.v ” og de
av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt vedtak og
planer for barnehagen. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
§4 Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er på kr 100.00- kroneretthundretusen- fordelt på 1.000
aksjer a kr 100;
§4.1 Utbytte: Eierne skal ikke ta ut utbytte av selskapet. Eventuelt overskudd skal pløyes tilbake til
selskapet, for å sikre soliditeten i selskapet.
§5 Styret: Selskapets styre skal ha 1-3 medlemmer. Styret velges for inntil 4 år om gangen.
§5.1 Samarbeidsutvalget: Samarbeidsutvalget skal være et kontaktskapende, rådgivende og
samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av: 2 foreldrerepresentanter, 2 representanter fra
eierne, 2 representanter fra de ansatte, og styrer som sekretær
§6 Barnehagens opptak og drift
§6.1 Overordnet mål: Sammensetningen av gruppen må være slik at barnehagen kan organisere og
tilrettelegge virksomheten med tanke på å gi det enkelte barn og gruppen som helhet et forsvarlig
tilbud.
§6.2 Opptak og barnehageplass
Fra barnehageåret 2004/2005 praktiseres samordnet opptak i Trysil kommune.
1. Søknad om barnehageplass skjer på fastsatt skjema etter forutgående kunngjøring lokalt og
på kommunens nettside. Alle søknader til Trysilmenighetsbarnehage as vil bli vurdert i
opptaket.
2. Vedtak om opptak skjer i barnehagestyret, etter innstilling fra styrer og i samordnet opptak
for Trysil kommune.
3. Barn som blir tildelt barnehageplass får beholde denne til 31.07 det året barnet fyller fire år,
eller til de får tilbud i en annen barnehage. Skal det søkes forandringer i tilbudet, må dette
søkes om innen fristen for opptak.
4. Følgende forhold vedrørende barnets situasjon skal tillegges vekt ved opptaket:
Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne, og andre barn som av sakkyndige er tilrådd
utviklings/opplæringstilbud i barnehage (jmf. §13 i Lov om barnehager, og §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd etter Lov om barneverntjenester.)
2. Barn som allerede har plass i barnehagen, og som ønsker å utvide plassen.
3. Søsken av barn som har plass i Trysilmenighetsbarnehage as.
4. Barn av foreldre/foresatte som arbeider i Trysil menighetsbarnehage as

5. Barn av foreldre/foresatte som arbeider ved Trysil kirkekontor
6. Foreldrenes ønske om søkt barnehageplass prioriteres
7. Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass,
har ifølge Lov om barnehager Kap 4 §12a- rett til å få plass i barnehage.
8. Barn som etter dette stiller likt, avgjøres av barnehagen, der sammensetningen av unger er
utslagsgivende (jevn fordeling av kjønn og alder).
§6.3 Åpningstider
 Barnehagen har stengt to uker i juli, romjulsuken (24.12-31.12) og påskeuken
 Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, derav minimum 3 uker
sammenhengende.
 Barnehagen holder stengt ved 5 planleggingsdager i året
§7 Foreldrebetaling
§7.1 Fastsettelse av foreldrebetaling
 Barnehagestyret fastsetter satser for foreldrebetaling i tråd med de kommunale satsene.
 Trysil menighetsbarnehage as følger Lov om barnehager med «Forskrift om foreldrebetaling»
i henhold til makspris og søskenmoderasjon
 Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder. Juli er betalingsfri. Betaling skjer forskuddsvis innen
den 15. I hver måned.
 Kostpenger kommer i tillegg til ordinær foreldrebetaling.
 Ved manglende betaling utover 2 måneder, mister barnet rett til barnehageplassen dersom
det ikke er gjort avtale om annet.
§7.2 Oppsigelse av barnehageplass/redusert oppholdstid
 Barnehageplassen kan sies opp/søkes endret i forbindelse med det årlige hovedopptaket til
barnehagen. Foreldrene forplikter seg til å betale for ett barnehageår utfra årlig kontrakt.
Hvis ett barn slutter i barnehagen før året er omme, kan familien bli fritatt for
foreldrebetaling resten av året. I slike tilfeller skal det betales for en kalendermåned etter at
skriftlig oppsigelse foreligger hos barnehagens styrer innen den 1 eller 15 i måneden.
 Ved oppsigelse av plass etter 15. April må det betales ut året.
 Disse reglene gjelder tilsvarende ved søknad om redusert oppholdstid i løpet av året.
Revidert i barnehagestyret 14.02.19.
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