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1: Eierforhold: 

Betanien Hospitals barnehage eies og drives av Stiftelsen Betanien Hospital 

Skien i samsvar med gjeldene lov og forskrifter om barnehager. 

 

2: Formål: 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for en 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 tillitt 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 former for 

diskriminering. 

 

 

 



3: Godkjenning: 

Barnehagen har et godkjent leke- og oppholdsareal på 101,8 kvm. Barnehagen 

er for barn fra 0-6 år, og er godkjent for 25 plasser, hvis alle barna er over 3 år. 

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 kvm leke- og oppholdsareal pr. barn 

over 3 år, og 5.3 kvm for barn under 3 år. 

4: Styre og administrasjon: 

Barnehagen er administrativt og økonomisk underlagt direktøren ved Betanien 

Hospital. Det skal være et eget styre for barnehagen som skal ha slik 

sammensetning: 

- 1 representant fra foreldrerådet 
- 1 representant fra de ansatte 
- 1 representant oppnevnt av sykehusets direktør. 

Styret velger selv leder. Lederens stemme er utslagsgivende ved stemmelikhet.                          

Barnehagens styrer er sekretær for styre, med tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. Styrer kan ikke være medlem av styret. Representanter for 

foreldre og ansatte velges for 1 år om gangen. For de øvrige representanter er 

funksjonstiden 4 år.  

5: Styrets oppgaver: 

Styret skal arbeide innenfor de rammer barnehageloven setter ifr. Lovens § 15, 

og etter disse vedtekter. Om inhabilitet for styremedlemmer under behandling 

av saker, gjelder forvaltningsloven kap 2. Styrer fører protokoll med vedtak 

over sine møter, som sendes sykehusets administrasjon. 

6: Opptak: 

Hovedopptaket skjer på våren og følger kommunens 

søknadsfrister/søknadsskjema. Suppleringsopptak skjer gjennom året. 

Opptakskriterier: 

- Ansatte/familie på sykehuset. 

- Søsken av barn som har plass. 

- Barn bosatt i Skien kommune. 

 

 



7: Foreldrebetaling: 

Foreldrebetalingen er for 11 mnd. i året, derfor må barna ta 4 ukers ferie i løpet 

av året. Foreldrebetalingen følger kommunens satser. Det er 30% 

søskenmoderasjon på barn nr. 2, 50% på barn nr 3 eller fler, dersom 

a) Søsknene bor fast sammen 

b) Går i barnehage i samme kommune 

Purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdato. 

Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av barnehageplass. 

Sies plassen opp etter 1. mars må det betales ut hele barnehageåret (ut juni). 

 

8: Oppsigelsestid: 

Barnehageplassen kan sies opp med 1 (en) mnd oppsigelse. 

 

9: Ferie: 

Foreldrebetalingen er for 11 mnd. i året, derfor må barna ta 4 ukers ferie i løpet 

av året. 3 uker må tas på sommeren sammenhengende. Disse 3 ukene må tas 

når barnehagen har stengt 3 uker i juli. 

 

10: Ved ansattes permisjoner: 

Ved ordinær svangerskapspermisjon med lønn beholdes plassen i barnehagen. 

Ved andre permisjoner beholdes plassen etter avtale med styrer. 

 

11: Foreldreråd: 

Det skal opprettes et foreldreråd som består av alle foreldrene/foresatte til 

barna. Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det 

gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. 



Foreldrerådet velger 1 representant til styret (jfr.pkt.5). Vårt styremedlem er 

foreldrerepresentanten. 

 

12: Samarbeidsutvalg: 

Samarbeidsutvalget (SU) består av 1 representant valgt fra foreldrerådet og 1 

fra de ansatte. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og 

kontaktskapende organ med de oppgaver som er definert i lover og forskrifter. 

 

13: Ved sykdom: 

Når barnet er sykt må det holdes hjemme. Dersom barnet ikke er friskt nok til å 

være ute i barnehagen, må det holdes hjemme. Barnehagen har anledning til å 

sende sykt barn hjem. Ved fravær skal barnehagen ha beskjed innen kl. 09.30. 

 

14: Åpningstid: 

Barnehagen er åpen fra kl. 07.15 til 16.30, mandag til fredag. Dagen før 

høytidsdager stenger barnehagen kl.12.00, og vi har stengt helligdager og 

høytidsdager. De fastsatte åpningstidene må respekteres. Barnehagen har 5 

planleggingsdager i året. 

 

15: Taushetsplikt: 

De ansatte har taushetsplikt etter forvaltningsloven. 

 

16: Internkontroll: 

Barnehagen går inn under sykehusets internkontrollsystem. I tillegg har 

barnehagen egne skjema som ikke dekkes av sykehusets internkontroll. 

 



17: Vedtektsendringer: 

Stiftelsen Betanien Hospital Skien godkjenner vedtektene, og kan til enhver tid 

foreta endringer i disse. Før eventuelle endringer behandles av styret for 

Stiftelse, kan styre for barnehagen ha hatt rett til å uttale seg. 

 


