VEDTEKTER FOR ÅNNERUD BARNEHUS SA
Barnehagevedtektene
1. SAMMENSLUTNINGSFORM OG FORETAKSNAVN
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn ÅNNERUD BARNEHUS SA.
Foretaket har kontor/drift i Asker kommune
2. FORMÅL
Ånnerud Barnehus SA har til formål å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og
deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse
i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke
kapitalavkastning til medlemmene, og eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i
foretaket. Ånnerud Barnehus SA skal drives i samsvar med kommunens gjeldende retningslinjer
for drift av daginstitusjoner, dvs. etter ”Lov om Barnehager”, ”Forskrifter gitt med hjemmel i
loven”, ”Rammeplan for barnehager”, ”Årsplan” og ”Virksomhetsplan for barnehagen”.
3. OPPTAKSMYNDIGHET
Ånnerud Barnehus er underlagt samordnet opptak i regi av Asker kommune. Daglig leder
innstiller søkere til plass i barnehagen.
4. OPPTAKSKRITERIER
1. Barn med funksjonsvansker/barn med spesielle behov dokumentert av sakkyndig:
Barnehageloven §13 og barn med vedtak etter Barnevernslovens §§ 4-12 og 4-4 annet og
fjerde ledd.
2. 1-2-3-4-5 åringer i Solvang ungdomsskolekrets prioritert etter alder. (Dette omfatter også gml.
Drengsrud skolekrets.) De eldste barna først. Antall småbarnsplasser blir bestemt av daglig
leder i samråd med eierstyret.
3. Barn av ansatte med riktig alder.
4. Barn av styremedlemmer, med riktig alder.
5. Søsken, med riktig alder.
6. Barn med bosted utenfor Solvangsonen.
Det tas hensyn til alder og kjønn ved sammensetning av gruppen.
5. OPPTAKSPERIODE / OPPPSIGELSESFRIST
Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i Ånnerud Barnehus
SA. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbudet, plikter de å bli medlem av foretaket.
Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.
Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må innbetale et forskudd for hver
barnehageplass før medlemmet kan benytte sin rett til bruk. En forskuddsbetaling er på kr 2.500,-.
Forskuddsbetalingen forrentes ikke.
Barnet har plassen til den sies opp av en av partene (skriftlig) eller til skolestart. Et medlem plikter
ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt,
med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehagens
oppsigelsestid. Oppsigelse av barnehageplass må skje skriftlig med 3 måneders varsel innen den 1.
i måneden (gjensidig). Ved fravær over en måned uten at beskjed er gitt, kan barnet risikere å

1

miste sin plass. Ved manglende betaling kan det trekkes fra forskuddsbetalingen.
Forskuddsbetalingen dekker siste månedsbetaling, og eventuell rest tilbakebetales.

6. FORELDREBETALING
Det betales makspris. Makspris fastsettes av Stortinget, med virkning fra påfølgende barnehageår
eller når Stortinget fastsetter det. Det betales for 11 måneder.
7. ÅPNINGSTIDER / FERIER / STENGING
Ånnerud Barnehus SA har to grupper – Hvitveis og Blåveis.
Åpningstid er mandag til fredag 07.30 – 16.30
Oppholdstiden er 9 timer
Ferier: Ånnerud Barnehus SA holder stengt 4 uker om sommeren: ukene 27, 28, 29 og 30.
Ånnerud Barnehus SA holder stengt i skolens juleferie og påskeferie, samt fredag etter Kristi
himmelfartsdag. Ferieplan deles ut ved barnehageårets begynnelse (august).
Ånnerud Barnehus SA har 5 planleggingsdager. Daglig leder fastsetter disse.
8. AREALUTNYTTING
Ånnerud Barnehus SA har et innvendig nettoareal på 70 kvadratmeter pr. avdeling.
Arealutnyttingen er på 3,5 kvadratmeter pr. barn over 3 år og 4,7 kvadratmeter pr. barn under 3 år.
9. STYRET
Styret består av:








Leder 2 år
Sekretær (daglig leder)
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Vara 1 år
Vara 1 år

Medlemmene har taushetsplikt.
Vararepresentanter og styrer har møterett, men ikke stemmerett.
Medlemmene til styret velges på årsmøtet. Alle foreldre plikter å motta tillitsverv.
 Styret velger nestleder blant sine medlemmer
 Styret ansetter personalet.
 Styret er ansvarlig for økonomien og vedlikehold av barnehuset, og fungerer som
ansvarshavende vaktmester.
 Det bør avholdes minst 6 møter i året.
10. SAMARBEIDSUTVALGET (SU)
Samarbeidsutvalget består av:





daglig leder
1 ansatt
1forelder fra foreldrerådet
1 fra Styret

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett og fungerer som sekretær.
Medlemmene har taushetsplikt. Dette utvalget skal sikre samarbeid mellom
eiere / foreldre og de ansatte.

 SU står for den daglige driften av barnehuset.
 SU har ansvaret for løpende gjennomgang av internkontrollsystemet.
(perm finnes på kontoret)
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 SU innkaller til foreldrerådsmøter.
 Det bør avholdes minst 6 møter i året (samkjøres med styremøtene).

11. ÅRSMØTE / FORELDRERÅDSMØTER
Årsmøtet er foretakets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april
måned hvert år. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig,
eller revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de
ønsker å behandle. Årsmøtet ledes av styreleder, med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Det avholdes to felles foreldrerådsmøter i året, hvorav det ene er etter årsmøtet. På årsmøtet
fremlegges revidert regnskap og årsrapport for foregående år. Det andre fellesmøtet er om høsten i
forbindelse med oppstart av nytt barnehageår. Ved avstemming gis det en stemme for hvert barn,
og vanlig flertallsvedtak gjelder. I saker av vesentlig karakter for Barnehuset kreves 2/3 flertall
blant de fremmøtte. Fullmakter gjelder som fremmøte.
12. VEDTEKTSENDRINGER
Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte. Fullmakter gjelder som fremmøte,
men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.
13. DUGNAD
Foreldrene er pålagt et visst antall dugnadstimer pr. år. Dersom disse timene ikke blir utført kan
det kreves et gebyr. Nærmere detaljer blir gitt i eget skriv om dugnad som deles ut i begynnelsen
av barnehageåret.
14. INTERNKONTROLL
Ånnerud Barnehus SA omfattes av forskrift om internkontroll. Internkontrollpermen revideres
årlig av styret.
15. OPPLØSNING OG AVVIKLING
Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med samme flertall som gjelder for
vedtektsendringer. Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine forskuddsbetalinger dersom
det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.
Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.
16. FORHOLDET TIL LOV OM SAMVIRKEFORETAK (SAMVIRKELOVEN)
Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29.
juni 2007 nr. 81 i punkt 16
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