
VEDTEKTER FOR SYMRAHAGEN A.S. SINE FAMILIEBARNEHAGER: 
Symrahagen familiebarnehage, Solveien 24B, 1177 Oslo. 
Mariannes´ Hus familiebarnehage, Solveien 16, 1177 Oslo. 

1. Eierforhold:

Ordning/Organisering:


Symrahagen A.S. eier  og driver «Symrahagen familiebarnehage» og 

«Mariannes´ Hus  familiebarnehage», med plasser for barn i alderen 0 - 6 år. 

Barnehagene er godkjent av Bydel Nordstrand, som overtok ansvaret pr. 01.01.2004 

etter sammenslåingen av bydelene Ekeberg-Bekkelaget, Lambertseter og Nordstrand.


Hjemmene i Symrahagen A.S. sine familiebarnehager er:

Hjem:	 	 	 	 	 	 Adresse:	 	 	 Ant.barn:	 Alder:

Symrahagen fam.b.hage	 	 	 Solveien 24 B,1177 Oslo	 8 -10	 	 0 - 6

Mariannes Hus fam.b.hage	 	 Solveien 16,	   1177 Oslo	 8 -10	 	 0 - 6


Symrahagen A.S. har ansvar for drift- både økonomisk og juridisk for 
familiebarnehagene. Symrahagen A.S. sine familiebarnehager er forpliktet til å følge felles 
vedtekter fattet i Symrahagen A.S. sine familiebarnehager sitt samarbeidsutvalg.


2. Formål:

Familiebarnehagene drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager.

«§1:        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 og 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. 
Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 

Symrahagen A.S. driver 2 familiebarnehager, som i sitt daglige virke har mye utetid, 
hjemmelaget mat, dyrehold, kompostering, sortering og gjenbruk av avfall, for å fremme 
interesse for dette hos barn og foreldre.




3. Bemanning:

Daglig bemanning pr. -hus er 2 - 3 ansatte ved barnegrupper på 10 barn.

Pedagogisk leder/styrer skal ha utdanning som førskolelærer, og kan ha ansvar for inntil 
30 barn. Pedagogisk leder/styrer skal være tilstede i hvert hjem 1 1/4 time pr. barn pr. uke 
inkludert tid til planlegging, veiledning av ansatte, og andre oppgaver knyttet til arbeidet.


Symrahagen A.S. sørger for å ha vikarordning ved syke- og annet fravær hos de ansatte.


4. Åpningstider, ferie og avspasering:

Hjem:	 	 	 	 Åpningstider:		 Feriestengt/avspasering: 

Symrahagen/Mariannes´Hus  07.45 - 16.30 	 Fom. kl.13.00 siste virkedag før Julaften 
	 	 	 	 	 	 	 og virkedagene i Romjulen + evt. 		
	 	 	 	 	 	 	 inneklemt dag i forb. med Nyttårsaften.

	 	 	 	 	 	 	 Virkedagene i Påskeuken.

	 	 	 	 	 	 	 Dagen etter Kr.Himmelfart.

	 	 	 	 	 	 	 Uke 27 - tom. man.+ tirs. i uke 31.


Symrahagen A.S. har 4 planleggingsdager pr. barnehageår. 

Datoer er opplyst i kontrakt mellom foreldre og Symrahagen A.S.


Åpningstiden må ikke overskride 9 1/4 time pr. dag.


Hvis barnehagen må stenge pga. sykdom hos personale, eller annet hvor vikar ikke kan 
skaffes, vil dette gi grunnlag for reduksjon av foreldrebetalingen. De aktuelle dagene 
trekkes fra neste måneds betaling.


5. Opptak/Oppsigelse:

Symrahagen A.S, foretar opptak i h.h.t. regler i Lov om Barnehager.

I h.h.t. loven § 13 er det prioritert opptak for funksjonshemmede barn som etter 
sakkyndig vurdering kan ha nytte av opphold i barnehage.


Ved opptak av barn  i Symrahagen A.S. sine familiebarnehager, er følgende 
opptakskriterier gitt:

- søskenprioriering.

- familiære prioriteringer - f.eks. søskenbarn.

- ansattes barn.

- barn fra bydel Nordstrand: foretrukne i Bekkelaget, Kastellet og Nordstrand skoles 

opptakskrets.

- barn fra nærmiljøet: dvs. basis tilnærmet Bekkelaget skoles gamle opptakskrets.

(Se note*).

- hensyn til eksisterende barnegrupper.

- alderssammensetning i h.h.t. Barnehagelovens § 11, og forskrift for

 familiebarnehager § 4.


Finner Symrahagen A.S. det hensikstmessig og nødvendig for barnegruppene, kan det 
tas inn barn utenom de definerte opptakskriteriene.


Opptakskriteriene er satt for å gi en best mulig sammensetting av barnegruppene, som 
hver består av maksimalt 10 barn.




Symrahagen A.S.  har 1 måneds gjensidig oppsigelsestid, gjeldende pr. den 1. i hver 
måned. 

Unntatt dette er mai, juni og juli hvor oppsigelselstiden er 3 måneder.

Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig i h.h.t. Barnehagelovens § 12.


Tilvenningstiden for nye barn skjer fortrinnsvis i august måned og før utgang av 
september måned, og/eller i januar måned.


6. Foreldrebetaling:

Foreldrebetalingen er fra Barne- og Familiedepartementet fastsatt til

kr. 2580,- pr. mnd. fom. 01.05.2015.

Betaling for kost kan komme i tillegg.


I h.h. til forskrift om foreldrebetalingen § 4 Unntak - Mulighet for å gå utover 
maksimalgrensen:

       Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen 
når: 

       For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens 
foreldreråd. Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig 
flertallsvedtak gjelder. Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at 
foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt 
og vurdere om det vil gi sitt samtykke. 
       Ved vesentlige endringer i maksimalgrensen kreves det nytt samtykke. I slike 
tilfeller skal barnehageeier legge til rette for at nytt samtykke fra foreldrerådet kan 
gis innen rimelig tid etter at endringen i maksimalgrensen har trådt i kraft. Et slikt 
samtykke kan gis med virkning tilbake i tid. 

For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra Symrahagen A.S. sitt 
foreldreråd.

Samtykket gjelder i 5 år.

Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om 
vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke.


Gjeldende samtykke er gitt for Symrahagen A.S.´sine familiebarnehager i vedtak fra 
foreldrerådsmøte pr. den 06.09.2012, med tilbakevirkende kraft fom 01.01.2012.

Vedtaket pr. den 06.09.2012, erstatter vedtaket pr. den 26.02.2007.


Det betales forskuddsvis pr. den 1. hver måned og innen den 10. for Symrahagen A.S.` 
familiebarnehager.

Ved betalingsforsinkelse kan Symrahagen A.S. fatte vedtak om utestengelse/ oppsigelse 
av plass, med virkning fra 14 dager etter skriftlig betalingspåminnelse.

Betaling løper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp i h.h.til pkt.5 sine 
gjeldende bestemmelser.


Søskenmoderasjon følger kommunal takst. 


Evt. endring av foreldrebetaling skjer med 1 måneds varsel.


a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller

b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes.



Eksempel på endringsgrunn er endring i betaling av pedagogisk veiledertjeneste/styrer, 
som Symrahagen A.S. kjøper av bydel Nordstrand.


7. Barnehagens oppholdsareal: 
Følgende arealer er godkjent for familiebarnehagene:

Hjem:	 	 	 	 	 	 Inne:	 	 Ute: 

Symrahagen fam.barnehage	 	 100 m2	 370 m2

Mariannes Hus fam.barnehage	 	 73,5 m2	 420 m2


8. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg: 
Foreldreråd: 
Symrahagen A.S. sine familiebarnehager har sitt foreldreråd i fellesskap.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i Symrahagen familiebarnehage og 
Mariannes´Hus familiebarnehage.


Pedagogisk veileder/styrer innkaller i samarbeid med eier/styrer til foreldremøte i august/
september. 

Her velges foreldrerepresentanter.


Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hver foreldre/foresatte. Ansatte som 
selv har barn i hjemmet kan ikke velges som foreldrerepresentant.


Samarbeidsutvalg: 
Samarbeidsutvalget i Symrahagen A.S. sine familiebarnehager er representert ved: 

1 representant for Symrahagen A.S. som er Torhild Leirvik/styrer. 

1 foreldrerepresentant  og 1 vararepresentant for Symrahagen fam.barnehage.

1 foreldrerepresentant og 1 vararepresentant for Mariannes´Hus fam.barnehage.

1 representant for de ansatte i Symrahagen A.S.

1 pedagogisk veileder/styrer for Symrahagen A.S.


9. Årsplan:

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av Symrahagen A.S. sine 2 
familiebarnehager, utarbeides for ett barnehageår om gangen - dvs. fom. aug. 
inneværende år, og tom. juni neste år, og fastsettes/godkjennes av foreldrerådet/
samarbeidsutvalget på foreldremøtet avholdt i august/september. 

Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av: 

Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehager. 


10. Helsebestemmelser:

Barn som går i familiebarnehage må følge vanlig offentlig helsekontroll eller tilsvarende 
kontroll hos privatpraktiserende lege.

Barnet må kunne være friskt nok til å følge de daglige rutiner i barnehagen og følge 
gruppens aktivitetsnivå. Barnehageloven § 23.


11. Internkontroll: 
Gjeldende forskrifter for internkontroll er bl.a. hjemlet i Arbeidsmiljøloven, Brannvernloven 
og Produktkontrolloven.

Eier/styrer er ansvarlig for å følge opp dette.




Det foretas 2 sikkerhetskontroller i løpet av året, både ute og inne i den enkelte 
familiebarnehage.Tidspunkt: ca. 15. okober og  ca.15.april. 

Eier/styrer, pedagogisk leder/styrer, og eventuelt foreldrerepresentant deltar på 
kontrollen.


Personalet i Symrahagen A.S. sine familiebarnehager plikter å gjennomgå førstehjelpkurs 
1 gang pr. år.  Dette arrangeres av Symrahagen A.S.


I Symrahagen familiebarnehage og Mariannes´Hus familiebarnehage er det 
internkontrollhåndbok som redegjør for kvalitetssikringsarbeide for Symrahagen A.S. 


Personalet skal ved ansettelse fremvise politiattest.

Personalet har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i h.h.t.gjeldende regelverk og 
lokal helsestasjons retningslinjer. Barnehageloven § 23.


Alle barna i Symrahagen A.S. er skadeforsikret.


12. Taushetsplikt og opplysningsplikt: 
Barnehagen skal i h.h.t. barnehageloven § 20- § 23, følge bestemmelsen om 
taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.


13. Endringer:

Vedtektene fastsettes av Symrahagen A.S., og legges fram for samarbeidsutvalget.

Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold, antall hjem eller at andre 
forhold endres.


Kopi av til enhver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen v/Bydel Nordstrand og 
Fylkesmannen, og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.


Symrahagen A.S.

Oslo, fredag 15.05.2015.


Note: 

*Definisjon av nærmiljøområde for Symrahagen A.S.: Symrahagen og Mariannes´Hus.


Basis tilnærmet Bekkelaget skoles gamle opptakskrets,begrenset i veier/veimøter/steder:


Mot sør:

Furubråtveien, Cappelens vei, Lambertseterveien.


Mot øst:

Oberst Rodes vei, Steingrims vei.


Mot nord:

Sandstuveien, Erlandstuveien,Ekebergveien, Ekeberghallen, Ekebergparken ned til Kongsveien, 
Kongsveien, Ekebergskråningen.


Mot vest:

Mosseveien.


