
Vedtekter Løvehulen Familiebarnehage 

 

 

 

 

Eierform : Barnehagen eies og drives av Lisbeth Dalen, den er godkjent for inntil 10 

fulle plasser for barn i alderen 0-6 år. 

 

Løvehulen fam bhg drives i samsvar med bestemmelsene i Lov om Barnehager. 

Barnehagen skal gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med 

barnas hjem. 

 

Bemanning : Vi har barnehagelærer i 80% stilling, 3 assistenter i tilsammen 140%, vi 

har vikarordning ved sykdom/fravær. 

 

Barnehagen holder åpent  fra 0730 til 1630 fem dager i uken, 11 måneder i året. Juli 

er feriestengt, mellom jul og nyttår er bhg stengt. Barnehagen har også mulighet til å 

bruke inntil 5 planleggingsdager i året. 

 

Oppsigelse er 2 mnd fra den 1 påfølgende mnd. Oppsigelsen er gjensidig, og kan 

 gis ved manglende betaling. 

 

Barnehagen har samordnet opptak med kommunen. Søknadskjema sendes til Arendal 

kommune. Opptakskriterier:  Barn som i henhold til Lov om barnehage §12a har rett 

til barnehageplass og som står uten bhg plass. Det må søkes plass innen fristen. I Lov 

om bhg § 12a heter det « Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det 

året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra 

august i samsvar med denne loven med forskrift» Barn med nedsatt funksjonsevne , jf 

Lov om barnehager § 13. Barn med fattet vedtak om etter Lov om 

barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 

Barn i Arendal kommune og søsken har prioritet ved opptak. 

 

Barnehagens areal: inne består av garderobe, kjøkken, hobbyhjørne, lekerom, 

gruppe/samtalerom og bad. 

Ute er det hellelagt inngangsparti, stor sandkasse og lekeplass. Vi bruker mye tid på 

turer i nærområdet. Vi har lysløype, masse fin skog og fotballbane til disposisjon hver 

dag. 

 

Barnehagens barn og ansatte er forsikret i terra forsikring i barnehagens åpningstid. 

 

Foreldrebetaling: vi følger kommunens satser. Inkludert i prisen er brødmat til lunsj 

og middag/varm mat hver dag. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling hvis 

inntekten tilsier det. Søskenmoderasjon gis, 30 % på søsken nr 1 og 50% på søsken nr 

2. 

 



Ved bringing/henting skal de foresatte forsikre seg om at de har vert i kontakt med 

personalet. Dersom barnet skal hentes av andre enn foreldre, skal barnehagen ha 

beskjed på forhånd. 

 

Foreldresamarbeid: barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av foreldre og 

ansatte. Disse blir valgt på foreldremøte. Vi har et obligatorisk foreldremøte og to 

foreldresamtaler per bhg år. 

 

Barnehagen skal i h.h.t barnehagelovens § 21,22 og 23 følge bestemmelse om 

taushetsplikt, og opplysningsplikt til sosial- og barneverstjenseten. 

De ansatte må legge frem tilfredsstillende politiattest ved ansettelse eller vikariat i 

bhg. 

 

Barnehagen er under oppsyn av distriktets helsesøster. Helseattest skal foreligge både 

for barn og ansatte. 

 

Internkontroll: barnehagen har et  internkontrollsystem som skal sikre at barns helse 

og sikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte, og at risikoen for skader er mindre. 

Dokumentasjon av barnehagens internkontroll ligger i barnehagen og brukes av hele 

personalet. Beredskapsplan samme prosedyre. 

 

Sykdom: Ved sykdom/ feber skal barnet uten unntak holdes hjemme. Barnet skal ha 

hatt  minst en feberfri dag før retur i bhg. Barnet skal være i form til å delta i 

fellesaktiviteter og utelek i barnehagen. Ved utbrudd av smittsomme sykdommer skal 

barnehagen ha beskjed. Dersom barnet blir sykt i barnehagen, vil foreldre bli 

kontaktet og barnet må hentes. 

 

Årsplanen er den pedagogiske siden ved driften av barnehage, den utarbeides for et år 

av gangen,  fastsettes av samarbeidsutvalget og gis til foreldrene. 

 

Vedtektenes varighet: vedtektene er fastsatt av eier, og gjelder til de revideres som 

følge av at forhold endres. 

 

 

Lisbeth Dalen 

 

Styrer 

 

 
 


