Vedtatt på generalforsamling 28.04.2021
AS Barnas Hus Gullhella

VEDTEKTER for
AS BARNAS HUS GULLHELLA
1.

EIERFORM
Selskapets navn er AS Barnas Hus Gullhella med forretningskontor i Asker. Hovedaksjonærer er
Gullhella Velforening. Selskapet består for øvrig av mange, små aksjonærer. Selskapets aksjekapital
er kr 100.000 fordelt på 1000 aksjer à kr 100,-

2.

FORMÅL
Barnas Hus Gullhella AS er en barnehage som drives på ideelt grunnlag, i tråd med barnehagelovens
formålsparagraf. Formålet er å gi barn i nærmiljøet en god barndom preget av trivsel, vennskap, lek
og læring. Barnehagen drives med en tydelig natur- og friluftsprofil, og alle barn vil i løpet av
barnehagetiden tilbringe mye tid ute i naturen. Lek, språk, relasjon og natur er barnehagens
fokusområder.
Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barns nysgjerrighet og undring
over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den
de er, og synliggjøre den enkeltes plass i fellesskapet. Barnehagen skal anerkjenne og ivareta
barndommens egenverdi og ha fokus på gode relasjoner og opplevelser for barna.
Aksjene gir ikke utbytte. Eventuelle overskudd tilbakeføres til drift og oppgradering av barnehagen.
Ved oppløsning av selskapet tilfaller gjenværende midler utover innbetalt aksjekapital til Gullhella
Vel. Beløpet øremerkes tiltak for barn og unge i nærmiljøet.

3.

SØKNAD OM PLASS
Tildeling av plass gjøres på grunnlag av kommunens felles søknadsrutiner for kommunale og private
barnehager og etter kunngjøring i fellesannonse med alle barnehagene i Asker kommune. Opptaket
koordineres med opptak til andre barnehager i Asker kommune, private og kommunale.

4.

OPPTAKSMYNDIGHET
Opptak skjer en gang i året med suppleringsopptak ved ledige plasser. Daglig leder foretar opptak
etter gjeldende opptakskriterier.

5.

OPPTAKSKRITERIER
Opptakskretsen er barnehagens nærliggende soner. Ved ledige plasser kan vi ta inn barn fra hele
Asker kommune. Opptakskriteriene skal sikre at opptaket gjennomføres på en lovmessig og
forutsigbar måte.
Kriteriene for prioritering gjelder for opptak til ledige plasser innenfor avdelingenes aldersgrupper.
1.Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om
barneverntjenester
2.Personalets barn
3.Søsken til barn som har plass ved oppstart
4.Barn av styrerepresentanter i barnehagens styre
5.Eierens barn, eller søkere med lånte aksjer fra Gullhella Vel

Ved ellers like vilkår skal det ved opptak tas hensyn til best mulig sammensetning av avdelingene når
det gjelder alder og kjønn.

6.

1

OPPTAKSPERIODE / OPPSIGELSESFRIST
Etter opptak er barna i alminnelighet sikret plass til de starter i 1. klasse på skolen, eller til plassen
eventuelt sies opp av en av partene. Gjensidig oppsigelsesfrist er 3 måneder regnet ut fra den 1. i
påfølgende måned. Dersom barnehagen får inn et barn i løpet av oppsigelsestiden, kan denne evt.
forkortes.
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7.

ÅPNINGSTIDER
Barnehagens åpningstid er 07.15 – 16.45

8.

Barnehagen er stengt:
▪ 3 uker i forbindelse med juli måned
▪ f.o.m. 24. desember t.o.m. 1. januar
▪ f.o.m. mandag etter palmesøndag t.o.m. 2 påskedag
▪ 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret

9.

BETALING
Foreldrebetaling fastsettes av styret i tråd med Forskrift om foreldrebetaling.

10. Et depositum på størrelse med månedsbetalingen på gjeldende avdeling kreves inn før plassen er
sikret, dette betales ut ved oppsigelse.
11. Betaling skal skje forskuddsvis den 1. pr. mnd. Det betales for 11 måneder, juli er unntatt.
12. Styret, i samråd med foreldrerådet, fastsetter endringer i kostpenger, etter selvkostprinsippet.
13. Ved uteblivelse av foreldrebetaling eller kostpenger uten forhåndsgodkjenning fra barnehagens
daglige leder, vil det bli sendt ut purring med gebyr. Dersom dette ikke fører frem, vil kravet bli
oversendt inkasso og barnet mister plassen i barnehagen.
14. Henter man for sent mer enn tre ganger pr. barnehageår, kan styret vedta at man mister plassen i
barnehagen.
15. En tildelt plass betales for, fra og med den 1. i måneden. Foresatte må samtidig innestå for at barnet
ikke har brukt en plass i en annen barnehage i samme måned barnet starter i AS Barnas Hus
Gullhella.
16. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Leke- og oppholdsareal pr. barn er 4 kvadratmeter for barn over 3 år og 5,5 for barn under 3 år. For
barn i naturgruppa er arealet 3 kvadratmeter pr. barn.
17. GENERALFORSAMLING
Generalforsamling avholdes hvert år i april. Innkalling og saksliste legges ut på barnehagens
hjemmeside: www.barnashus.com . Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:
1)
2)
3)
4)
5)

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen.
Valg av styre.
Valg av valgkomité.
Saker for øvrig som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

18. SAMARBEIDSUTVALGET
Samarbeidsutvalget består av fire personer: to representanter valgt av foreldrenes arbeidsutvalg
(Fau), som er alle barnehagens foreldre. Disse to er leder og nestleder i samarbeidsutvalget (Su). To
ansattrepresentanter valgt av de ansatte er barnehagens deltagere i Su. Styret kan stille med en
representant.
19. STYRINGSVERKET
AS Barnas Hus omfattes blant annet av Aksjeloven, Lov om barnehager og Forskrifter om
internkontroll. Selskapets styre skal ha fra 4 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning.
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