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Vedtekter. 
1. Bemanning 

Babuschka barnehage er en privat barnehage som eies av Babuschka barnehage as. 

Personalgruppa består av 3,3 årsverk. Judith jobber i en 100 % stilling hvorav 20 % styrer 

og 80 % pedagogisk leder. Tove Steen er ansatt som barnehagelærer i 80 % stilling. Bente 

Marie Hansen er 80 % fagarbeider og Hilde Breistøl Falkgjerdet innehar en 60 % stilling 

som fagarbeider. Bente og Hilde er barne- og ungdomsarbeidere. Jonas Omland Bentsen 

skal ha arbeidspraksis mandag, tirsdag og torsdag. Han har flere års praksis fra 

Lekekassen barnehage på Hornnes. Jeanette Heddy Johansen og Katherine (Kathy) Oteiza 

er fast vikarer. Govand Mohammad Kheder og Katherine deler på rengjøring av 

barnehagen, en time per dag.  

Albert Kjetså er vaktmester når damene må gi tapt.  

 

2. Leke- og oppholdsareal 
Fastsatt leke- og oppholdsareal i barnehagebygget Stjernehuset er 80m². I tillegg har 

barnehagen ei lita hytte på et tilgrensende uteområde vi benytter, Alvehytta på ca. 11 m², 

som er innredet for barnehagebruk med innlagt strøm. Oppholdsarealet er minimum 4 m² 

for de som er over 3 år og 6 m² for de som er under 3 år. I barnehagens uthus har vi høner. 

Utearealet i direkte tilknytning til barnehagen er på ca 500 m² og skogsområdet i nær 

tilknytning på ca 3000 m². På skogsområdet er det en lavvo, gapahuk og Alvehytta.  

 

3. Barnehagen drives etter ”Lov om barnehager” med forskriften ”Rammeplanen for 

barnehagen” og ellers offentlige vedtak, forskrifter og lover som er pålagt eller har 

relevans til barnehagedriften. Kommunen har tilsynsplikt for å kontrollere at 

barnehageloven med forskrifter følges. 

 

4. Rutiner for internkontroll i forhold til helse, miljø og sikkerhet oppbevares i permer.  

 

5. Barnehagen har mye omgang med dyr og har 5 høner og en hane som barna har ansvar 

for. Dette er viktig å merke seg i forhold til blant annet allergi.  

 

6. Åpningstider og ferie 
Åpningstider: 

Kl. 7.15 – 16.30 mandag - fredag 

 

Åpningstider endres litt fra år til år, alt etter behov fra brukerne, derfor er disse ikke 

absolutte og vurderes kontinuerlig i løpet av året.  

Barnehagen har ferielukket en måned om sommeren, fortrinnsvis ± 10. juli til 10. august, 

samt romjulen og påsken (dette er innarbeidede planleggingsdager ++) og noen ganger 

planleggingsdag i august/januar. 

 

7. Barnehageplass 
Det søkes om barnehageplass i Babuschka barnehage gjennom kommunens 

søknadsskjema. Barnehageplassen beholder barnet inntil foreldrene tar det ut. Det er ikke 

mulig med midlertidig oppsigelse av barnehageplass. Det er samordnet hovedopptak av 

alle søkere i Evje og Hornnes kommune etter kommunale retningslinjer og statlige 

føringer. Evje og Hornnes har et hovedopptak i året, med søknadsfrist 1. mars. Ved ledig 

plass kan nye søkere tildeles plass 1. januar. Hvis noen sier opp sin plass midt i året (se 

pkt.11) gir styrer nye barn tilbud om plass (venteliste). Det er opptaksnemnda (alle 

styrerne i kommunen og kommunens rådgiver for oppvekst) som vedtar hvem som får 



plass ved hovedopptak, mens styrerne fremmer forslag. Søknadspapirene gjelder for alle 

barnehager i kommunen og skal sendes til kommunen. Kommunen sender foreldrene 

vedtaket ved opptak. 

 

8. Opptakskriterier  
Barnehagens opptakskrets er Evje og Hornnes kommune. Barn som er bosatt i Evje og 

Hornnes kommune har rett til prioritet ved opptak foran barn bosatt i andre kommuner 

som søker barnehageplass. Eventuell tilflytning til kommunen frem til barnehagestart 

regnes som bosatt i kommunen. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober 

det året det søkes om barnehageplass for, har etter søknad rett på barnehageplass fra 

august i samsvar med Lov for barnehager med forskrifter. Ved hovedopptak våren 2017 

har barn som fyller ett år senest i utgangen av november det året de søkes om 

barnehageplass for, etter søknad rett på barnehageplass fra august i samsvar med Lov for 

barnehager med forskrifter. Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt i så 

fremt det søkes innen hovedopptak. Det er kommunens ansvar å finne et tilbud, ikke den 

enkelte barnehage 

 

I prioritert rekkefølge:  

a. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

En sakkyndig vurdering skal ligge til grunn for vurderingen av nedsatt 

funksjonsevne, § 19 i barnehageloven. Barn som er fattet vedtak om etter lov 

om barneverntjeneste §§4 – 12 og 4 -4 annet og fjerde ledd, har rett til 

prioritet ved opptak i barnehage. Først når sakkyndig vurdering eller vedtak i 

henhold til § 19 foreligger og det er søkt om barnehageplass vil barnet ha 

fortrinnsrett til opptak  

 

b. Barn til barnehageansatte har fortrinnsrett. 

 

c. Søsken har fortrinnsrett. De største søsknene går foran mindre søsken ved lite 

ledig kapasitet  

 

d. Søsken til barn som tidligere har gått i barnehagen har fortrinnsrett. Familien 

med kortest opphold fra barnehagen går foran ved lite ledig kapasitet 

 

e. Gjentatt avslag på barnehagesøknad ved hovedopptak på grunn av ikke ledig 

kapasitet, gir fortrinnsrett. 
 

f. Gruppesammensetningen skal være allsidig når det gjelder alder, kjønn, 

forutsetninger og bakgrunn. Dette kan variere fra år til år. Underpunktene kan 

ikke prioriteres, men må vurderes i forhold til eksisterende barnegruppe. 

i. En aldersgruppe trenger å bli styrket med flere barn 

ii. En aldersgruppe eller barnehagen generelt trenger styrking av det ene 

kjønnet. 

iii. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn og kultur. 

 

g. Barn fra andre kommuner kan få plass, hvis det er ledig kapasitet og deres 

hjemkommune bidrar med økonomisk støtte til barnehagen på lik linje som 

Evje og Hornnes kommune 

 

Det trekkes lodd hvis noen barn stiller likt under de ulike kriteriene 



 

9. Barnehagebetaling 
Barnehagebetaling skjer forskuddsvis den 15. i måneden. Første betaling er 15. august og siste 

betalingen er 15. juni. En barnehagebetaling gjelder for en måned og det betales i alt inn for 

11 måneder. Barnehagen holder to brødmåltider og mellommåltider. Minst en gang i uken 

lager vi middag. Det er 50% søskenmoderasjon fra og med andre barn. Barnehagen legger 

innbetalingsfaktura i barnets hylle i begynnelsen av hver måned. Om dere ikke benytter disse, 

men legger det inn som fast betaling i nettbanken, er det ikke så nøye om betalingen ikke er 

riktig merket. Det er ønskelig at barnehagebetalingen går inn på konto 2801 31 88965 

(Sparebanken Sør).  

 
Betalingssatser 2017 
NB! Fra og med august 2016 er det ikke anledning til deltidsplasser i Babuschka 

barnehage. Dette innebærer at dere må betale for full barnehageplass, selv om dere bare 

ønsker å ha barnet deltid.  

 

Betalingssatsen for barnehagebetaling 2017 er kr. 2730,- for 5 dager i uken. 

Betalingssatsene er i tråd med statens sats for maksimumspris for barnehager per 1. januar 

2017. 

Følgende gjelder fra og med barnehageåret 2016/2017:  

   

Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for barnehageplass, familier med   

årsinntekter under gjeldende minstelønn, kan søke om redusert foreldrebetaling.   

   

Inntekt skal dokumenteres med selvangivelse for 2015 . Har inntekten endret seg fra 2015 til  

2016 må det legges fram dokumentasjon på dette, f.eks. lønnsslipp mv. Dette gjelder uansett 

om inntekten har gått opp eller ned. 

 

3-, 4- og 5-åringer har rett på 20 timers gratis kjernetid dersom familiens inntekt er under  

gjeldende minstelønn. Det er samme krav til dokumentasjon av inntekt som ved redusert foreldrebetaling. 

  

Ordningen om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er søknadspliktig, foreldre må selv sende inn søknad 

til kommunen. Søknadsskjema og mer utfyllende informasjon ligger på kommunens nettside under barnehage. 

Det søkes til kommunen uansett om barnet går i kommunal eller privat barnehage. Søknad om redusert 

foreldrebetaling og gratis kjernetid gjelder for et barnehageår om gangen, søknadsfrist 15. mai. Barnehagen vil 

redusere foreldrebetalingen når det kommer et vedtak fra kommunen om redusert foreldrebetaling/gratis 

kjernetid. 

 

Endringer i barnehageøkonomien eller endring i maksimumspris fra regjeringens side kan gi 

endringer i foreldrebetalingen i løpet av året eller neste barnehageår.  

 

10. Kostpenger 

Det er ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Kostpengene kommer i tillegg til 

barnehagebetalingen. Matpengene er ikke til selvkost da barnehagen har høy krav til 

matkvalitet og bruker økologisk mat der det er mulig. Satsene er som følgende: 

 

Betalingssatsen for kostpenger 2016/2017 er kr. 270,- for 5 dager i uken 

 

11. Frivillig fravær og sykdom gir ikke grunnlag for fritak fra betaling. Hvis man velger å ta 

ut et barn en måned eller flere, for så å komme igjen i barnehagen, gir det ikke fritak fra 



barnehagebetalingen. Dersom en barnehageplass sies opp etter 15. april, må det betales ut 

barnehageåret. Ellers er oppsigelsestiden en måned fra den 15. i måneden, såfremt ikke et 

annet barn kan overta plassen umiddelbart. Dersom oppsigelse fra barn eller personalet 

gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder samme oppsigelsestid. Det samme er tilfelle 

dersom barnehagen blir stengt eller opphører. 

 

12. Årsplanen utarbeides for et barnehageår om gangen og legges frem for samarbeidsutvalg 

og foreldrene. Kommunen og eventuelt andre som det er hensiktsmessig for, får et 

eksemplar. 

 

13. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av 2 foreldrerepresentanter og 2 

representanter fra barnehagens personal, barnehagens styrer og to varamann. 

Samarbeidsutvalget har minimum 2 møte i løpet av året. I tillegg kan de bli forelagt 

muntlig og skriftlig informasjon til gjennomsyn og godkjenning. Det er 2 foreldremøter i 

løpet av året. I tillegg har vi 2 foreldresamtaler. Det blir valgt foreldrekontakter som skal 

være ledere for foreldrerådet og medlemmer av samarbeidsutvalget. 

Foreldrerepresentanter skal presentere saker både på vegne av og for foreldregruppen. 

 

14. Det er ønskelig at det avtales et møte med styrer eller førskolelærer hvis det er noe 

foreldrene ønsker å ta opp istedenfor å ta det opp i garderoben ved bringing og henting. 

Det er ikke alt som egner seg å nevne i forbi farten!  

 

15. For å kunne gjennomføre det planlagte pedagogiske innholdet og få en kontinuitet i 

barnehagehverdagen er det ønskelig at ingen barn kommer eller blir hentet mellom kl. 

9.30 og kl. 14.30. Ta kontakt med barnehagen hvis dette ikke er gjennomførbart.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


