
 
 

VEDTEKTER 
 
Avigo barnehage er en tre-avdelings barnehage med inntil 76 plasser for barn i alderen 0 – 5 år. 
Barnehagen åpnet 1. november 2006 i nye lokaler ved Tingsaker skole.  
 
 
1. Formålsbestemmelse 

”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.  
 
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.” 

 
2. Eiere 
Barnehagen eies av Avigo AS 
 
3. Driftsform 
Barnehagen skal drives i samsvar med ”Lov om barnehager” og ”Rammeplan for barnehager”, og de forskrifter 
som til en hver tid fastsettes av departementet. 
Barnehagen drives også med det formål at den skal være en arbeidsplass for yrkeshemmede arbeidssøkere, slik 
at de gis en aktiv attføring og videreføring til ordinært arbeidsliv. Dette skjer gjennom kvalifisering og 
arbeidstrening. 
 
4. Samarbeidsutvalg og foreldreråd 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være 
med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og 
lokalsamfunnet. Utvalget skal også være med å utforme/godkjenne årsplanen, samt behandle saker fra 
foreldrene. Representantene velges for et år av gangen og består av tre representanter fra foreldrene, tre 
representanter fra personalet og en representant for eier. 
Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barn i barnehagen. Første møtet i foreldrerådet innkalles og 
ledes av barnehagens styrer. Alle valg gjelder for ett år. Det skal være skriftlig valg dersom noen ønsker det. 
Ansatte som selv har barn i barnehagen er ikke valgbare som foreldrerepresentanter. Foreldrerådet skal ivareta 
barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og fremme 
samarbeidet mellom hjem og barnehage. Personalsaker skal ikke ligge under foreldrerådets ansvarsområde. 
Saker fra foreldrerådet behandles i samarbeidsutvalget Ved avstemninger i foreldrerådet gis en stemme for 
hvert barn, og vanlig flertallsvalg gjelder. 
 
 
 
 



5. Opptak av barn 
Opptak til ledige plasser, samt endringer med hensyn til hel- og deltidsplasser skjer ved samordnet opptak i 
mars. Barnehagelovens § 9 fastsetter spesielle vilkår for barn med funksjonshemningers rett til barnehageplass. 
Styrer har myndighet til å tildele ledige plasser i løpet av barnehageåret. 

1. Barn med funksjonshemning skal ha prioritet ved opptak dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet 
å kunne ha nytte av oppholdet 
2. Søsken av barn som har plass 
3. Barn av fast ansatte på Avigo har fortrinnsrett 
4. For å sikre barna gode utviklings- og aktivitetstilbud i et best mulig pedagogisk tilrettelagt barnehagetilbud, 
skal det ved opptak tas hensyn til gruppesammensetningen, barnas alder og kjønn 
5. 100% plasser foretrekkes 
Barnet beholder plassen inntil 31/7 det året barnet begynner på skolen 

6. Oppholdsbetaling 
Barnehagen retter seg etter regjeringens norm om til enhver tid gjeldende maks pris og søskenmoderasjon. 
Dersom det ikke er betalt for opphold i barnehagen en måned etter forfallsdato, kan eier gi beskjed om at 
barnet skal tas ut av barnehagen. 
Juli måned er betalingsfri. 
 
7. Oppsigelse av plass 
Plasser i barnehagen kan av foreldre/ foresatte sies opp med to måneders oppsigelse fra og med 1. i hver 
måned. Oppsigelsen skal være skriftlig og stilles til eier v/styrer. Betalingen påløper i oppsigelsestiden.  
 
8. Planleggingsdager 
Barnehagen har fem planleggingsdager i året. Da holder barnehagen stengt Det gjøres ikke fratrekk i 
foreldrebetalingen for disse dagene. 
 
9. Erstatning 
Eier har ingen erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen, men tegner ulykkesforsikring for alle barna. 
 
10. Arealutnytting 
Barnehagens norm for arealutnytting inne og ute følger departementets veiledende norm. 
 
11. Helsetilsyn 
Barnehagen står under tilsyn av helsemyndighetene. Barnas foreldre fyller ut ”Erklæring om helsetilstand” for 
barn etter opptak. Erklæringen oppbevares i barnehagen sammen med søknaden 
 
12. Internkontroll 
Barnehagen har internkontrollsystem i henhold til HMS, fastsatt av kgl. Res. 06.12.1997 
 
13. Åpningstider 
Barnehagens samarbeidsutvalg kan fremme søknad om endring av åpningstidene. Barnehagen er åpen fra 
07.00 til 16.30 alle virkedager utenom lørdag. Julaften og nyttårs aften holdes barnehagen stengt. Onsdag før 
skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Barnehagen er stengt 3 uker på sommeren. 
 
 
 

Sist revidert 12.02.2020 

 
 
 

 

 


