VEDTEKTER FOR TAKT OG TONE BARNEHAGE
 DRIFT OG EIERFORHOLD
Takt og Tone barnehage AS, eies 100% av Unni Andersen. Selskapet er
registrert i foretaksregisteret som et aksjeselskap. Barnehagen drives i
samsvar med lov om barnehager, Rammeplanen, samt egen
virksomhet – og årsplan.
Virksomheten består av to private fulltids barnehager.
Bakgrunn: Grunnen til at Unni ville starte en musikalsk barnehage med
sang, dans og musikk, er fordi hun brenner veldig for det og syntes
dette er flotte arbeidsmetoder til å formidle kunnskap til barn på.
Formell læring blir mer uformell. Disse metodene oppfattes som lek og
med munter tone hos barn, som fanger lett barnas oppmerksomhet.
Unni har holdt på med dans siden 3 års alderen og har vært aktiv
konkurransedanser, er utdannet danselærer, barnehagelærer og vært
eier av egen danseskole. (U&I Dansestudio)

2. DEFINISJON
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, jfr. Lov om
barnehager og rundskriv F-4205 B Rammeplan for barnehagens innhold
og oppgaver.

3. FORMÅL
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, jfr. Lov
om barnehager §1. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og
oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns
utvikling, livslange læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. I
Takt og Tone vil barna få akkurat dette. Barna får via alle de estetiske
fagområdene mange ulike vinklinger og aktiviteter på samme tema. Noe
som vil gi barna et stort erfaringsgrunnlag og mange ulike områder de
kan føle mestring.

4. BARNEHAGENS LEDELSE
Unni Andersen har det overordnede administrative ansvaret og er styrer
som har den daglige ledelsen i samarbeid med avdelingslederne. Hun er
utdannet barnehagelærer. For å sikre samarbeidet med hjemmet finnes et

samarbeidsutvalg bestående av to foresatte og en ansatt i hver
barnehage. Barnehagens eier kan delta fritt etter eget ønske.
Representantene blir valgt for ett år av gangen på høstens foreldermøte.
Forelderrådet består av de foresatte til alle barna i barnehagen.

5. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging
og vurdering. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets
alder og modenhet. (Jfr. Barnehageloven §3)

6. OPPTAKSREGLER
Barnehagen inngår i Lørenskog kommunes samordnede opptaksprosess.
Søknad må sendes til oppvekst- og utdanningstjenesten i Lørenskog.
www.lorenskog.kommune.no
Opptakskrets for Takt og Tone er først og fremst Lørenskog kommune.
Dersom plassene ikke blir fylt opp, vil vi ta inn barn fra kommuner som
grenser til Lørenskog.

KRITERIER:


Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Barnehagelovens §13 første
ledd. Dokumentasjon i form av en sakkyndig vurdering fra lege,
psykolog eller pedagogisk- psykologisk tjeneste om at barnet har
nedsatt funksjonsevne skal vektlegges. Barn det er fattet vedtak
om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde
ledd jfr. Barnehageloven §13 annet ledd.
Kopi av vedtaket må vedlegges.



Søsken til barn som det allerede har plass i Takt og Tone.



Søkere som har Takt og Tone som sin 1. prioritet i søknadskjemaet.



Medlemmer av Vallerud Vel og Røykås Vel. Medlemskap må
dokumenteres.



Barn til personell som er vanskelig å rekruttere.



Søknad om endring av oppholdstid. Fra deltids plass til hel plass
eller omvendt.



Barnegruppens sammensetning i forhold til antall barn og kjønn i de
ulike aldersgruppene. Vi ønsker dette så jevnt fordelt som mulig.



Barn som på grunn av alder mister plassen sin i privat
familiebarnehage. Dokumentasjon må vedlegges.



Barn fra hjem der det er alvorlig sykdom, dette gjelder barnet det
søkes for, søsken og foreldre. Det kreves medisinsk dokumentasjon.



Barn fra minoritetsfamilier med særlig behov for norskopplæring
(dvs. begge foreldre har en annen språk- og kulturbakgrunn enn
norsk, med unntak av barn som har svensk, dansk, eller engelsk
som morsmål.) Det må dokumenteres et særlig behov for
norskopplæring. Uttalelse fra f.eks. Helsestasjonen eller
flyktningkontor/-mottak må vedlegges søknaden.



Barn som har ett år igjen i barnehage før skolestart. (5-åringer)



Barn av enslige forsørgere i arbeid/utdanning. Dokumentasjon må
vedlegges.



Barn der begge foresatte er under heltidsutdanning. Dokumentasjon
må vedlegges.



Overføring fra en barnehage til en annen barnehage.



Øvrige plasser tildeles etter loddtrekning.

7. VARIGHET PÅ TILDELING
Dersom ikke annet er angitt i tilbudsbrevet, gjelder tildelingen av plass
fram til skolestart.

8. OPPTAKSMYNDIGHET
Inntaket av barn foretas av styreren. Takt og Tone sender ut skriv dersom
man er tilbudt plass. Barnehageåret går fra 1. august.

9. KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
Ved hovedopptaket kan søker klage over avslag på søknad om
barnehageplass. Søker kan klage dersom søker verken får sitt første eller

andre ønske oppfylt. I forkant av klagen kan søkere kreve en skriftlig
begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.
Klagen må fremsettes skriftlig til Takt og Tone og må nevne den
avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefrist
er 3 uker. Dersom klagen ikke får medhold eller blir tatt under
behandling, sendes klagen til kommunens særskilte klagenemd.
Barn som ikke blir tildelt plass ved hovedopptaket eller etter klage, blir
stående på unummerert venteliste og blir vurdert ved supplerende opptak
som foretas når det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret.
Opptakskriterier skal følges ved supplerende opptak, men det er kun
søkere med lovfestet rett til prioritering etter Barnehageloven §13 som
har adgang til å kreve begrunnelse og eventuelt klage på supplerende
opptak.

10. BETALING FOR OPPHOLD
Takt og Tone følger statens regler for makspris kr 3230,- pr mnd i 11
måneder.
Vi har obligatorisk ordning med mat, drikke og frukt.
DRØMMEHAGEN/SMILEHULLET
Barna får servert frokost, lunsj, melk og fruktmåltid hver dag. Det er varm
lunsj hver dag, foruten mandager, hvor barna må ha med tursekk med
lunsj og drikke. Det er rikelig med frukt og grønt til alle måltider. Til
dekning av dette betales kr. 650,- .
EVENTYRSKOGEN/BIKUBEN
Barna får varm lunsj 4 dager pr uke, melk og frukt/grønt. Til dekning av
dette betales kr 540,Søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling oppnås på lik linje med de
kommunale barnehager. Dokumentasjon må foreligge.
NB! Vi har ingen mat under covid 19 pandemien. Hva vi går tilbake til er
ennå uvisst, og vi vil endre informasjon om dette så fort vi har bestemt
dette.
Må barnehagen stenge på grunn av uforutsette hendelser, er ikke Takt og
Tone erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste og liknende til foresatte.
Betaling skjer via bankgiro hver måned. Betaling skjer forskuddsvis med
forfall 1. i hver måned. Man betaler da for inneværende måned. Er ikke
betaling foretatt innen fristens utløp forbeholder barnehagen seg retten til
ikke å motta barnet før betaling har skjedd og kvittering forevist. Mangler
fortsatt betaling etter siste purring, sendes varsel om oppsigelse av plass.
Fører ikke dette frem, går beløpet til inkasso, og barnet mister plassen.

11. ÅPNINGSTIDER
Takt og Tone er åpen mandag-fredag kl. 07.00-17.00. Barnehageåret går
fra 1. august til 31. juli året etter. Barnet skal i løpet av barnehageåret ha
fire ukers ferie, med minst tre sammenhengende uker. Barnehagen er
stengt de to midterste ukene i juli, to dager i forbindelse med julen, samt
tre dager før skjærtorsdag. Barnehagen har fem planleggingsdager i året
(de samme som kommunens), og er stengt disse dagene.
STOR AVDELING DRØMMEHAGEN/EVENTYRSKOGEN
Kl 07.00 åpner barnehagen, og det er da arbeidstiden til tidligvakten
starter. Foreldre kan ikke forlate barnehagen før 07.15, slik at den ansatte
kan foreta sin åpningsrunde. Barnehagen stenger kl. 17.00. Alle foreldre
må være i barnehagen senest kl 16.45, slik at man har godt tid til å få gitt
beskjeder etc. Seinvaktene har sine stengerutiner og er ikke fullt
tilgjengelige fra 16.45.
SMÅBARNSAVDELING SMILEHULLET/BIKUBEN
Fra 1.8.20 vil småbarnsavdelingene være åpne fra 07.30 – 16.30.
Levering tidligere må gjøres til stor avdeling og de må være der fra 07.15,
inntil dørene åpner på småbarn 07.30
Avhenting i tidspunktet 16.30 – 16.45 vil måtte gjøres på stor avdeling,
da hele barnegruppa vil være samlet det siste kvarteret. På denne måten
vil vi få en enda bedre tettet i kjernetiden.

12. OPPSIGELSE
Det er en måneds oppsigelsesfrist. Oppsigelse må skje fra 1. eller 15. hver
måned. Plasser som sies opp etter 15. april må betales ut barnehageåret.

13. DUGNAD
Det foretas to frivillige dugnader pr. barnehageår i FAUs regi. En dugnad
på høsten og en på våren. Tidspunktet opplyses i god tid.

14. AREALNORMER
Veiledende norm for barnas netto leke- og oppholdsarealet er ca. 4 m2 for
barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år.

15. TILSYN
Barnehagen er under hygienisk tilsyn av helsesjef, kommunelege og
distriktets helsesøster. Opplysninger om helse skal foreligge for barn, før

oppstart, jfr. §23 Lov om barnehager. Helseerklæring og politiattest skal
foreligge for personalet, før tiltredelse.
Nedre Romerike brann- og redningsvesen foretar årlig inspeksjon av
lokalet sammen med brannvernleder.

16. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
Barnehagen skal iht. Barnehagelovens §21-23 følge bestemmelsene om
taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.
Rasta 15.01.21
UA

