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VEDTEKTER FOR STEINERBARNEHAGEN PÅ HEDEMARKEN AV 25.05.2016 
§ 1 - Eier. 
Eier er Stiftelsen Steinerbarnehagen på Hedemarken.     
 

§ 2 - Formål. 
Stiftelsen har som formål å drive Steinerbarnehagen på Hedemarken, som skal drives i samsvar med 
Rudolf Steiners pedagogiske retningslinjer og menneskesyn.  
 

§ 3 – Medarbeidere. 
Styrer eller minst en medarbeider må ha steinerpedagogisk kompetanse eller være under utdanning 
for å erverve seg slik kompetanse. 
 

§ 4 - Foreldreråd og samarbeidsutvalg.  
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme 
deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 
representert.  
 

§ 5 - Opptakskriterier - opptaksmyndighet. 
a) Opptakskriterier. 
Barnehagen er åpen for barn i alderen 1-5 år. Barnet må ha fylt 1 år innen 1.august det kalenderåret 
det begynner i barnehagen. På 3- 5års avdelingene skal barnet ha fylt 3 år innen 1. august. I spesielle 
tilfeller kan inntak av yngre barn vurderes.  
 

Opptak blir gjort på grunnlag av en samlet vurdering hvor en rekke forhold spiller inn.  
Sammensetningen av barnegruppen bør være så harmonisk som mulig med hensyn til alder og kjønn. 
I tillegg foretas en prioritering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 Barn med funksjonshemninger, - dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne 
ha nytte av opphold i barnehage. 

 Barnets behov for barnehageplass. 

 Barn av medarbeidere og barn med søsken på Steinerskolen eller i barnehagen. 

 Barn med plass i annen Steinerbarnehage. 

 Om det er aktuelt for barnet å fortsette på Steinerskolen. 

 Foreldrenes interesse for Steinerpedagogikken. 
 

b) Opptaksmyndighet. 
Styrer har ansvar for opptak av barn. 
c) Opptaksperiode.  
Barn som er innvilget plass beholder plassen inntil den sies opp skriftlig eller barnet begynner på 
skolen. 
d) Opptaksområde. 
Steinerbarnehagens opptaksområde er i hovedsak kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten, 
men søknader fra barn i andre kommuner kan også vurderes. 
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e) Oppsigelse. 
Barnehageplassen kan sies opp skriftlig med en gjensidig frist på to (2) måneder i barnehageåret, 
gjeldende fra den 1. i måneden. Dersom et barn av en eller annen grunn ikke kan benytte den 
mottatte plassen, gjelder en måneds oppsigelse (før den første i måneden). Det betales i 
oppsigelsesmåneden selv om barnet ikke går i barnehagen i oppsigelsestiden. Ved oppsigelse av plass 
15. mars eller senere, må det minimum betales ut mai. 
 

§ 6– Åpningstider.  
Barnehagen er åpen daglig fra kl. 07.30 – 16.15, og holdes stengt i hele juli, i julen fra og med 23.12. 
til og med 01.01 og i dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag i påsken. I tillegg kommer 6 
planleggingsdager. 
 

§ 7– Foreldrebetaling. 
a) Foreldrebetalingen fastsettes av styret. Denne fastsettes før barnehageårets oppstart. Det 

betales for 11 måneder pr. år. Foreldrebetaling skjer innen den 15. i hver måned. Det gis 
søskenmoderasjon. For første barn betales da 100%, for andre barn 70% og for tredje barn 
50%. 
Det er fortrinnsvis hele plasser. Ved delte plasser betales følgende prosentsats: 
2 dager pr. uke: 50% av hel plass. 
3 dager pr. uke: 70% av hel plass. 
4 dager pr. uke: 85% av hel plass. 
I tillegg til foreldrebetalingen kommer matpenger. Det serveres mat 4 dager i uken. 

b) Manglende foreldrebetaling purres etter 14 dager, med varsel om inkasso. Fortsatt 
uteblivelse av foreldrebetaling kan medføre at barnet mister plassen og det iverksettes 
inkasso. Dersom betaling for 2 terminer står ubetalt, sendes varsel om tap av plass. Varselet 
skal inneholde dato for utestengelse og restansebeløp. 

              

§ 8– Arealutnytting. 
Barnehagen er godkjent med 87 plasser fordelt på 4 avdelinger. Godkjent leke- og oppholdsareal 
samt arealutnyttelse pr. barn er følgende: 
 

       Plasser      Leke- og oppholdsareal         Arealutnyttelse pr. barn 
         1-3 år  3-6 år 
         87   350,7 m2     5,5 m2  4 m2     
  

§ 9– Internkontroll. 
Barnehagen har innarbeidet rutiner for internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern.  
 

§ 10– Taushetsplikt og opplysningsplikt. 
a) Taushetsplikt. 
For virksomhet etter Lov om barnehager, gjelder reglene for taushetsplikt i Forvaltningslovens §13 og  
13 a-f. 
b) Opplysningsplikt. 
Barnehagepersonalet har i henhold til § 21 og § 22 i Lov om barnehager plikt til å gi sosialtjenesten 
og barneverntjenesten opplysninger og bistand i klientsaker. 
 

§ 11– Forsikring. 
Barna er ulykkesforsikret og de ansatte har ansvars- og yrkesskadeforsikring. 
 

§ 12– Vedtektsendring. 
Styret kan vedta endringer i disse vedtektene, dersom forslaget får minst 5 stemmer. 
Formålsparagrafen kan ikke endres. 
 

§ 13– Øvrige bestemmelser. 
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og forskrift om rammeplan for barnehager. 
Barnehagen har også en egen pedagogisk plan utarbeidet av Forbundet Steinerbarnehagene i Norge. 
Denne bygger på rammeplan for barnehager.       


