Vedtekter for Høvåg Barnehage
1. Januar 2017 - 2021

1 Formålsbestemmelser
§ 1. Formål
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.

Stiftelsen Høvåg Herredshus har som formål å eie og drive barnehage i Høvåg, Lillesand
kommune. Formålet med barnehagedriften er videre å sikre barna gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal drives i samsvar med
Lov om Barnehager og Rammeplan.
Barnehagen har systematiske og dokumenterte tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter i
forhold til helse, miljø og sikkerhet er planlagt og organisert. Dette blir utført og vedlikeholdt i
samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

2 Foreldreråd
Foreldrerådet består av alle foreldre til barn i barnehagen. Første møte innkalles og ledes av
styrer. Alle valg gjelder for et år (samarbeidsutvalg, foreldreråd og styre). Det skal være skriftlig
valg dersom noen ønsker det. Ansatte med barn i barnehagen er ikke valgbare som
foreldrerepresentanter.
Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldres interesser når det gjelder å sikre gode utviklingsog aktivitetsmuligheter, og fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Saker fra foreldreråd
behandles i Samarbeidsutvalget. Ved avstemminger i foreldreråd gis en stemme for hvert barn,
og vanlige flertallsvalg gjelder.

3 Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget, (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget
skal drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og
lokalsamfunnet. Utvalget skal være med og utforme/godkjenne årsplanen, samt behandle saker
fra foreldre. Representantene velges for et år om gangen på første foreldreråd, og består av to
repesentanter fra foreldrene og to representanter fra personalet samt styrer. En av
foreldrerepresentantene velges også til stiftelsens styre. Endringer av barnehagens vedtekter
skal gjøres i samarbeid med Samarbeidsutvalget.

4 Styrer
Barnehagen skal ha en styrer som er førskolelærer. Styrer er daglig leder for de øvrige ansatte.
Styrer skal påse at den daglige driften holdes innen rammer av gjeldende bestemmelser.
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5 Opptak av barn
Høvåg barnehage deltar i Lillesand kommunes samordnede opptak. Søknadsfristen for
hovedopptaket er 1. mars.
1. Som hovedregel forbeholdes barnehageplassene barn med foreldre/foresatte
som er bosatt i Lillesand kommune. Ved flytting beholdes plassen ut
barnehageåret.
2. Etter § 13 i Lov om barnehager har barn med nedsatt funksjonsevne, rett til
prioritet ved opptak i barnehage. Krav til dokumentasjon: skriftlig attest fra
lege/PPT.
3. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 – 4
har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra
barnevernstjenesten.
Videre skal det ved opptak av barn i barnehagen gis prioritet blant følgende punkter:
o
o
o
o
o

Barn av fast ansatte i Høvåg barnehage har fortrinnsrett ved opptak.
Søsken av barn som allerede har plass i Høvåg barnehage.
Barnehagen prioriterer de som søker 100% plass, men vil også vurdere
søkere helt ned til 60%.
Gruppesammensetning (det skal etterstrebes en jevn alders- og
kjønnsfordeling i den enkelte gruppe)
Barn fra andre kommuner og barn født f.o.m. 1 oktober vil også komme
inn under vurderingen i opptaket.
.

Videre vil prioritering av evt. likestilte søkere som har søkt innen tidsfristen bli foretatt ut fra
loddtrekking. Uriktige opplysninger i søknaden kan føre til tap av barnehageplassen.
Styrer har myndighet til å tildele ledige plasser i løpet av barnehageåret ut fra ventelisten i
kommunen.

6 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.
Barnehageplassen som blir tildelt beholdes frem til sommerstengning før skolestart så fremt
barnehagen ikke blir lagt ned eller det fremkommer andre opplysninger i opptaksbrevet.
Oppsigelse av plass skal være skriftlig og sendes til styrer i barnehagen. Oppsigelsestid er tre
måneder gjeldende fra den 1. i hver måned. Dersom barnehageplassen sies opp etter februar
måned skal det betales for plassen ut barnehageåret (til og med 30. juni).
Barnehagen kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom uriktige opplysninger er gitt i
søknaden, eller dersom foreldrebetaling ikke er innkommet innen to måneder etter forfall.
Rettigheter i forbindelse med opptak:
Foreldre / foresatte med barn i Høvåg barnehage er automatisk medlem i Stiftelsen Høvåg
Herredshus og har stemmerett på stiftelsens årsmøte.

7 Foreldrebetaling
Barnehagen følger normen for makspris og 30%- 50% søskenmoderasjon, henholdsvis for barn
nr 2 og 3. Betaling forfaller den 15. hver måned. For full prisliste se eget skjema som er
tilgjengelig på barnehagens nettside.
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8 Åpningstider
Åpningstiden er fra 0700 til 1645 og barnehagen holder åpent alle virkedager unntatt lørdag og
Søndag. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og holder sommerstengt i uke 28, 29, 30 og
31.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
Ved for sen henting betales et vederlag på kr. 200,- dersom barnet hentes mellom klokka 1645 –
1700, og kr. 400,- dersom barnet hentes etter klokka 1700.
Informasjon om barnehagens rutine:
Dersom barnet ikke blir hentet innen 30 minutter skal styrer kontaktes, etter videre 1 time og
personal/Styrer ikke får kontakt med foresatte eller andre familiemedlemmer, skal styrer kontakte
barnevernstjenesten for å sikre barnets trygghet. Barnet vil da bli i barnehagen med
styrer/pedagog frem til en bekreftet ansatt hos barnevernstjenesten tar med barnet frem til det
opprettes kontakt med familien. Dette vil da videre være barnevernstjenesten sitt hovedansvar.
Leke- og oppholdsareale:
Barnehagens norm for areal inne og ute følger departementets veiledningsnorm, dvs. 4 m2 netto
inne for barn over 3 år og 5,33 m2 for barn under 3 år. Innendørs oppholdsareal er på 180 m2 og
godkjent for 30 plasser. Utearealet er på 780 m2.

9 Forsikring
Barn i Høvåg barnehage er forsikret gjennom barnehagens forsikringsordninger i tiden barna er i
barnehagen og frem til barnet forlater barnehagens område i forbindelse med henting.

10 Dugnadsforpliktelse
Foreldre med barn i barnehagen bidrar med inntil 2,5 timer dugnad hvert halvår i barnehagens
lokaler og utearealer. Ved manglende fremmøte belastes foreldre med kr. 500 per halvår.

11 Ansettelser og bemanning
Eier foretar ansettelse av personalet og utformer arbeidskontrakter i henhold til gjeldende
regelverk. Barnehagens bemanning skal være innenfor myndighetenes norm for barnehagedrift.

12 Nedleggelse
Stiftelsens årsmøte har myndiget til å fatte vedtak om nedleggelse av barnehagen og hvordan
aktiva i så fall skal anvendes.

En ny gjennomgang bør komme når ny rammeplan trer i kraft og høringene om endring i
barnehageloven blir vedtatt
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Vedtekter for Høvåg Herredshus
12. august 2004
§1

Navn

Stiftelsens navn er ” Høvåg Herredshus” og er en ideell stiftelse. Stiftelsens adresse er: Høvåg
sentrum, 4770 Høvåg. Stiftelsen er selveiende, det vil si at ingen i kraft av eierposisjon kan
disponere over dets formue, har krav på utdeling av overskudd, eller hefter for dets gjeld.
§2

Formål

Stiftelsens formål er å bevare Høvåg Herredshus som en kulturinstitusjon i bygda og å bevare
selve Herredshus-bygget gjennom å eie og forestå drift og vedlikehold av Herredshuset, drive
barnehage i Herredshusets lokaler og tilrettelegge for utleie og utlån av Herredshuset til
hovedsaklig variert kulturell aktivitet til foreninger, lag og andre brukere.
§3

Overskudd av drift

Stiftelsen oppretter et rentebærende fond ” Fondet for Høvåg Herredshus”. Eventuelle overskudd
fra driften av stiftelsen tilfaller fondet i sin helhet og skal brukes til stiftelsens formål.
§4

Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er eiendommen Høvåg Herredshus, gnr 97 bnr 10 samt tilstøtende tomt
gnr 97 bnr 94 i Lillesand Kommune. Eiendommen kan ikke selges eller overdras, unntatt dersom
stiftelsen oppløses i henhold til §10.
§5

Medlemmer

Enhver enkeltperson som er enig i stiftelsens formål og som er fast bosatt i Lillesand kommune
kan være medlem av stiftelsen. Likeså kan enhver forening eller organisasjon som er enig i
stiftelsens formål og som driver sitt virke i Lillesand kommune være medlem av stiftelsen.
Medlemmer kan benytte herredshusets lokaler i henhold til gjeldende retningslinjer for bruk av
Herredshuset. Slike retningslinjer utarbeides av stiftelsens styre og godkjennes av årsmøtet.
Hvert medlem betaler kontingent og bidrar med dugnad som fastsatt på årsmøtet.
§6

Årsmøte

Årsmøtet er stiftelsens øverste organ. Dette skal avholdes hvert år innen utgangen av april
måned. Tid og sted for årsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene minst 4 uker forut for
årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
•
•
•
•
•
•

Valg av møteleder og referent
Styrets årsberetning og reviderte regnskap
Medlemskontingent
Forslag fra styret
Innkomne forslag
Valg til verv i stiftelsen

Årsmøtet fastsetter kontingent for a) enkeltpersoner og b) lag, foreninger og organisasjoner.
Styreleder velges direkte på årsmøtet. Styreleder kan kun velges for opptil 6 perioder tilsammen.
Styremedlemmene velges samlet og styret konstituerer seg selv på første styremøte etter
årsmøtet. To styremedlemmer er på valg hvert år av hensyn til kontinuiteten. Funksjonstiden for
verv i Stiftelsen er 2 år.
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Stemmerett har kun de medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.
•
•
•
§7

Hver enkeltperson som er medlem i stiftelsen,
hvert medlem av hvert lag og forening som er medlem i stiftelsen og
hvert barn i barnehagen representert ved foresatt har 1 stemme.
Stiftelsens styre

Styret i ” Høvåg Herredshus” består av 5 medlemmer og velges av årsmøte i stiftelsen. Styret konstituerer
seg selv og skal bestå av leder, nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer. Et av styremedlemmene skal være
medlem i barnehagegruppen.
Styret utarbeider retningslinjer for bruk av Herredshuset.
Styret kan meddele prokura.
Styret skal føre protokoll over sine møter.
Ved eventuell stemmelikhet i en styresak vil leders stemme avgjøre saken. Styret har beslutningsmyndighet
når minst 3 personer er tilstede og en av dem er styrets leder. Styret har ansvar for den daglige drift av
stiftelsen og har det overordnede ansvar for alle de aktiviteter som gjennomføres for å fremme stiftelsens
formål.
§8

Undergrupper

Styret kan nedsette de utvalg/arbeidsgrupper det finner nødvendig. Representanter for slike
utvalg kan innkalles til styremøtene i saker som angår utvalgets arbeid. Stiftelsen har følgende
permanente grupper:
•
•
•
•

Økonomigruppe
Dugnadsgruppe
Barnehagegruppe
Arrangementsgruppe

Økonomigruppen består av 3 medlemmer hvor kasserer i stiftelsen er gruppens leder og innkaller
til møter i gruppen. Økonomigruppen skal arbeide for å skaffe tilveie tilstrekkelige midler til
stiftelsen.
Dugnadsgruppen ledes og innkalles av nestleder i stiftelsen som også innkaller medlemmene i
stiftelsen til dugnad. Dugnadsgruppen arbeider med nødvendig vedlikehold av herredshuset.
Dugnadsgruppen består av alle enkeltmedlemmer pluss de av sine lag og foreninger valgte
representanter. Lag under 30 medlemmer velger 2 medlemmer til dugnadsgruppen og lag med
over 30 medlemmer velger 4 medlemmer til dugnadsgruppen.
Barnehagegruppen fungerer som barnehagens styre og skal bestå av en eller flere
representanter hver fra stiftelsens styre, barnehagens ansatte og foreldre. Barnehagegruppen
utarbeider og vedlikeholder vedtekter for barnehagen.
Arrangementsgruppen står for organisering av egne arrangementer og er kontaktpunkt mot
brukere av herredshuset ifbm. bruk og utleie av lokalene.
§9

Endring av vedtekter

Årsmøtet har myndighet til å endre stiftelsens vedtekter. Enhver endring av stiftelsens vedtekter
krever 2/3 flertall av de fremmøtte.
§10

Oppløsning

Oppløsning av stiftelsen kan kun vedtas av årsmøtet og krever 2/3 flertall. Forslag om oppløsning
sammen med opplysning om tid og sted for årsmøtet skal sendes medlemmene skriftlig minst 4
uker før årsmøtet avholdes. Hvis oppløsning vedtas skal eventuelle gjenværende økonomiske
midler tilfalle en eller flere lokale, ideelle organisasjoner som utpekes av årsmøtet.
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§11

Gjenkjøp

Ved oppløsning av stiftelsen har Lillesand kommune forkjøpsrett til bygningen Høvåg Herredshus
til en indeksregulert kjøpesum i forhold til summen som stiftelsen betalte kommunen for bygget,
samt tillegg for eventuelle investeringer utført i regi av
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