Vedtekter for
Markvoll barnehage AS.

1. EIERFORHOLD
Markvoll barnehage er en privateid barnehage som har plass til 10 barn i
alderen 0 – 6 år.
Eieren av barnehagen er Mona Værdal Ferstad.

2 .FORMÅL
Barnehagen drives etter bestemmelser i Lov om barnehager.
( ” barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. ” )

3. BEMANNING
Mona er førskolelærer og jobber 100 % stilling.
Barnehagen har ansatt førskolelærer i 100 % stilling.
Barnehagen har vikarordning ved syke- og annet fravær.
Vi ønsker at barnehagen kan bli brukt til øvingsopplæring.

4. ÅPNINGSTIDER \ FERIER
Barnehagens åpningstid vil være fra 06.30. – 16.30. alle ukedager.
Åpningstiden vil være justerbar etter foreldrenes behov.
Barnehagen har feriestengt i ukene 28 - 31.
Barnehagen holder stengt julaften, i romjulen og mandag, tirsdag, onsdag før
skjærtorsdag.

5. OPPTAK \ OPPSIGELSE
Inderøy kommune foretar opptak i henhold til regler i Lov om barnehager.
Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig.
I Inderøy kommune har vi samordna opptak.
Barn som har fått plass i barnehagen, beholder denne fram til skolestart.
Gjensidig oppsigelsesfrist er 2 måneder, fra første månedskifte, - dvs.
oppsigelsesfristen begynner å løpe fra den første i kommende måned.

6. FORELDREBETALING
Eier fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen.
Betaling skjer ved faktura hver måned.
Foreldrebetalingen vil være for 11 måneder i året.

7. BARNEHAGENS STYRE OG FORELDRERÅD.
Barnehagen følger bestemmelsene Lov om barnehager.
Foreldrerådet velger to representanter til styret for et barnehageår om gangen.
Eieren er fast styrerepresentant.

8. ÅRSPLAN
Årsplan for den pedagogiske driften i barnehagen utarbeides for et barnehageår
om gangen. Og legges frem til foreldrerådet til orientering.
Kopi av årsplan sendes Inderøy kommune innen to måneder etter driftstart hver
høst.

9. VEDTEKTENES VARIGHET
Vedtektene er fastsatt av eier, og varer til nye vedtekter eventuelt blir
utarbeidet.
Kopi av vedtektene sendes Inderøy kommune

Sandvollan 1.januar 2007.
Eier av Markvoll barnehage
Mona Værdal Ferstad

