
FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 

Fagerborg menighetsråd har i møte den 15.02.17 fastsatt disse vedtekter for Fagerborg 

menighetsbarnehage. Vedtektene gjelder i medhold av Lov om barnehager med forskrifter og 

merknader til denne av 17.juni 2005 nr.64, og endringer i formålsparagrafen §1 og § 1a av 01.08.2010. 

Vedtektene er sendt bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune til orientering. 

1. FORVALTNING AV BARNEHAGEN. 

Fagerborg menighetsbarnehage eies og drives av Fagerborg menighet, som bygger sin virksomhet på 

Den norske kirkes grunn. Eiers oppgaver og ansvar tilligger Fagerborg menighetsråd. Barnehagen skal 

drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, (kommunale vedtak som gjelder 

barnehagens drift) og barnehagens vedtekter. Barnehagen skal ha egen separat økonomi. 

Det er ikke adgang for eier å ta ut noen form for avkastning fra virksomhet som det er gitt kommunal 

garanti til. Eventuelt skal kapitalavkastning brukes som ekstraordinære avdrag på lånet som garantien 

gjelder for inntil lånet i sin helhet er nedbetalt. 

2. FORMÅLSBESTEMMELSE;                                                                                              

Barnehagelovens §1 og §1a, gjeldende fra 01.august 2010. 

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 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. 

Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskap, erfaringer og opplevelser av kristen tro og 

tradisjon. 

3. OPPTAK AV BARN.                                                                                                                  

A.  Opptaksmyndighet                                                                                                                               

Daglig leder og to representanter fra eier foretar opptak av barn i barnehagen. Opptak skjer en gang i 

året gjennom det definerte hovedopptaket der samordnet opptaksprosess sikrer barn med rett til plass 

et tilbud. Ved ledige plasser er det løpende opptak gjennom hele året, der gjelder de samme kriteriene 

som ved hovedopptaket. Dette gjøres gjennom Kommunens nettportal.  

B. Opptakskriterier 

Fagerborg Menighetsbarnehage er godkjent for inntil 68 barn i alderen 1-6 år. 

Plassene skal primært benyttes av barn bosatt i Oslo kommune. 

 



Følgende kriterier legges til grunn ved opptak: 

 - Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Barnevernloven §§4-12 og 4-4 

annet og fjerde ledd jfr. barnehagelovens § 13. 

- Barn med søsken i barnehagen. 

- Barn av ansatte i Fagerborg menighet, eller andre som har særskilt tilknytning til menigheten. 

- Barn som har Fagerborg menighetsbarnehage som første valg, og deretter blant de som har 

Fagerborg menighetsbarnehage som andre og tredje valg. 

Dersom flere søkere innfrir de samme kriteriene, avgjøres opptaket ved loddtrekning. Ved 

loddtrekning skal det imidlertid tas hensyn til sammensetning av alder og kjønn. Det vil si at hvis det 

er få jenter i gruppen, vil loddtrekning bli foretatt blant jentene. 

 

 
C. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist. 

Oppsigelse av barnehageplass sendes Oslo kommune via Kommunens nettportal. Det er to måneders 

oppsigelsestid fra den 1. i måneden.  

 

4. FORELDREBETALING. 
Vi følger de satsene som gjelder for Oslo kommunes barnehager. I tillegg er det en kostpris på kr.300,- 

pr. måned. På lik linje med kommunen tilbyr vi søskenmoderasjon, inntektsregulert foreldrebetaling 

og gratis kjernetid, slik forskriften om foreldrebetaling hjemler. Betalingene skjer den 15 i hver 

måned. Juli er betalingsfri måned. Ved manglende betaling har barnehagen rett til å si opp plassen. 

 

5. LEKE OG OPPHOLDSAREAL.                                                                                                      

Barnas leke og oppholdsareal inne er 1 271 m². Arealnorm pr. barn under 3 år settes til 6,0 m², og over 

3 år til 6,0 m². Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes 

til andre møte- og aktivitetstilbud. Daglig leder administrer utleie. 

6. ÅPNINGSTID.                                                                                                                          

Barnehagen er åpen fra kl.07:30 til 16:45. Barnehagen holder stengt 27.12 samt hele juli måned. 

Barnehagen stenger kl.12:00 dagen før skjærtorsdag. Barnehagen har fem planleggingsdager i året. 

Disse blir kunngjort i årsplan i januar måned. 

7. SAMARBEIDSUTVALG (SU)                                                                                      

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som blant annet 

skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Det består av to representanter valgt av 

foreldrerådet, to fra personalet og to oppnevnt av eieren. 

Foreldrenes og personalets representanter velges for ett år. 

8. FORELDRERÅD                                                                                                           

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har 

rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i 

foreldrerådet gis det én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.  



9. ANSETTELSE AV PERSONALE.                                                                                        

Fagerborg menighetsråd ansetter daglig leder. Øvrig personale ansettes av daglig leder i barnehagen i 

samarbeid med daglig leder i menigheten. Eier godkjenner stillingsinstrukser. Daglig leder og 

pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning. Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse 

legge frem gyldig helse- og politiattest. 

10. INTERNKONTROLL.                                                                                                            

Barnehagen gjennomfører internkontroll med sjekkliste hvert år, i følge Forskrift om internkontroll, av 

01.12.1995. 

11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M.                                                                            

Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. Alle foreldrene innkalles til 

foreldresamtaler to ganger i løpet av et barnehageår. Foreldrene har ansvar for å møte opp på dugnader 

arrangert av dugnadskomiteen. 

12. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER.                                                          

Vedtektene for Fagerborg menighetsbarnehage gjøres gjeldende fra 15.02.17.  Endring av vedtektene 

kan bare foretas av eier. Endrede vedtekter skal sendes bydel St. Hanshaugen ved administrasjonen til 

orientering. Så lenge Fagerborg menighetsbarnehage har kommunal garanti på lånet, kan ikke driften 

bringes til opphør uten Oslo kommunes samtykke. 


