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1. Eierskap  
Barnehagen eies av Ullern sokn, org. nr. 971 525 606. Barnehagens navn er «Ullern 

menighetsbarnehage Holgerslyst».     

  

2. Formål           
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som skal drives i samsvar 

med de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter for barnehagevirksomhet. 

Barnehagen er del av Ullern menighet og skal bidra til rekruttering til menigheten og 

dens tilbud til unge slik som barnekor, speider, familiegudstjenester, osv.  

 

§1. Formålsbestemmelsen 

 

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 arv og tradisjon, slik som 

respekt for menneskeverdet og naturen, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet. Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskap, erfaringer og opplevelser av 

kristen tro og tradisjon.  

 

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. 

 

Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. 

  

3. Opptak  
Opptaksmyndighet 

 

Opptak skjer ved felles søkerregistrering gjennom Oslo Kommune sin søknadsportal på 

Oslo kommune sin nettside. Hovedopptaket er to ganger per år med frist 1. mars og 15. 

august. Se Oslo kommunes nettsider for utfyllende og oppdatert informasjon. Styrer for 

barnehagen og eierrepresentanter for Ullern menighet utpekt av Ullern menighetsråd 

lager en innstilling blant søkerne som har barnehagen i sin søknad.  

 

Aldersfordeling 

Barnehagen er godkjent for barn i alderen 10 måneder til 6 år. Styret kan fastsette en 

annen fordeling etter de normer som følges av kommunen og barnehageloven dersom 

dette er ønskelig, for eksempel av hensyn til barnehagens økonomi. Barnet må ha 

bostedsadresse i Oslo kommune når barnet starter i barnehagen.  

 

Tildeling av plass skjer etter følgende prioritering: 

 

1) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter 

Barnevernloven §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd jfr. barnehagelovens § 13.  

 
Dette gjelder i barnehagens opptakskrets. 
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2) Søsken av barn som allerede er tatt opp går foran ved tildeling av plass innenfor 

fastsatt aldersfordeling.  

3) Barn av menighetens ansatte (med mer enn 50% stilling), barn av medlemmer 

av menighetsrådet, og barn av personer som aktivt bidrar til Ullern menighets 

frivillige arbeid. 

4) Beboere i Ullern sokn. 

5) Ved ellers like vilkår går eldre barn fremfor yngre innen den enkelte avdeling. 

Dette korrigeres ved at barnegruppene må gis en gunstig alderssammensetning. 

 

Styrer og eierrepresentanter kan fravike de ovenfor nevnte punkt 2-5, dersom dette er 

ønskelig ut fra bl.a. barnehagegruppens sammensetning. Barn som ikke får plass føres 

opp på venteliste. Hvis det blir ledig plass i løpet av barnehageåret, tilbys plassen en av 

de øvrige barna etter samme regler som de ovenfor. Barnet beholder plassen i 

barnehagen frem til skolealderen. 

 

 

4. Foreldrebetaling og oppsigelse 

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Det betales for 11 måneder i året. 

Dersom barnet blir borte fra barnehageplassen sin en måned eller mer p.g.a. 

skade/sykdom, så gis det fritak for oppholdsbetaling i hele perioden barnet er borte. 

Legeerklæring må forevises. Betalingen skjer forskuddsvis pr. 10. i hver måned. Betaling 

for kost kommer i tillegg. 

  

Etter søknad gis det søskenmoderasjon i henhold til gjeldende regler.  

 

Det skal betales et NOK 5000 depositum. Depositumet betales tilbake når barna slutter i 

barnehagen. Rentene i perioden på depositumet tilfaller barnehagen. 

 

Gjensidig oppsigelsestid er to - 2- måneder fra den første i påfølgende måned. Dersom 

oppholdsbetaling uteblir i en måned, varsles barnets foresatte om den manglende 

betaling og de virkninger en unnlatelse av å betale kan få. Uteblir oppholdsbetalingen i 2 

måneder, anses plassen for oppsagt med en ukes avviklingstid. 

 

   

5. Åpningstid  
Barnehagen er åpen alle virkedager hele året unntatt dagene mellom jul og nyttår, 

påskedager og de tre siste ukene i juli. Det er et krav at hvert enkelt barn skal ha minst 

4 ukers ferie i året, hvorav minst 3 uker innenfor skolens sommerferie. Barnehagen er 

åpen fra kl. 07:30 til 17:00 alle virkedager. Barna må senest hentes kl. 16:45 slik at de 

er ute før stengetid.  

 

Ved for sen henting påløper et gebyr på NOK 500 som betales til barnehagen. Dette 

dekker utgifter knyttet til overtidsbetaling for de ansatte.  

 

Det vil være 5 planleggingsdager i året.  

 

6. Internkontroll  
Barnehagen skal drives i samsvar med de krav til helse- miljø og sikkerhet som Oslo 

kommune til enhver tid fastsetter. Barnehagen gjennomfører internkontroll med 

sjekkliste hvert år, ifølge forskrift om internkontroll. Dette dokumenteres i brannvern-

perm og internkontrollpermen, som skal være tilgjengelig i barnehagen. Styrer er 

ansvarlig for at dette blir gjennomført. 

 

7. Ullern menighetsråd 
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Ullern menighetsråd er øverste myndighet for barnehagen. Menighetsrådet delegerer 

fullmakt om drift av barnehagen til styret. Menighetsrådet skal behandle følgende saker: 

▪ Fastsettelse av årsregnskap og balanse. 

▪ Godkjenning av budsjett. 

▪ Valg av styremedlemmer. 

▪ Ansettelse av daglig leder. 

▪ Ending av vedtekter. 

 

8. Styre 
Barnehagen ledes av et styre på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for 2 år 

av gangen for å sikre kontinuitet. Av disse, er 1 fast medlem en representant fra Ullern 

menighetsråd og de andre valgt blant foreldre/foresatte i barnehagen (2 fra hver 

avdeling). Daglig leder i barnehagen og daglig leder i Ullern menighet har møteplikt, 

men ikke stemmerett.  

 

Ullern menighetsråd har styringsrett til fritt å avvike fra ovenstående fordeling av 

styremedlemmer. Ullern menighetsråd velger styrets leder. 

 

Styrets beslutninger fattes med rent flertall. I tilfelle stemmelikhet har lederen 

dobbeltstemme. 

 

Styrets oppgaver: 

▪ Styret har det overordnede økonomiske og administrative ansvar for barnehagen. 

▪ Styret skal i samråd med barnehagens styrer utarbeide forslag til budsjett og legge 

frem årsregnskap og balanse. 

▪ Styret skal se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av budsjett, vedtekter 

og barnehageloven.  

 

9. Foreldreråd 
Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Barnehagen skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barn i 

barnehagen. Første møte i foreldrerådet etter sommerferien innkalles og ledes av 

barnehagens styrer innen utgangen av september måned. På dette møtet velges 4 

representanter og 2-4 vararepresentanter. De 4 valgte representantene utgjør 

foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvaret for innkalling og ledelse av senere 

rådsmøter, samt den praktiske gjennomføringen av dugnader, eventuelle temakvelder 

og diverse sosiale tilstelninger.  

 

FAU konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder og nestleder er foreldrerådets 

representanter i samarbeidsutvalget. Alle valg gjelder for ett år og skal være skriftlige 

om noen ønsker det. Ved avstemming gis en stemme for hver fremmøtte. Det skal føres 

møtebok.  

 

Ansatte som selv har barn i barnehagen er ikke valgbare som foreldreråds 

representanter.  

 

Foreldrerådets oppgaver 

Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna 

gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom 

hjem, barnehage og Ullern menighet. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av 

viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og Ullern menighet. Foreldrerådet har 

rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt. 

 

10. Samarbeidsutvalg 
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Barnehage skal opprette et samarbeidsutvalg for barnehagen med denne 

sammensetningen:  

 

- 1 representant valgt av foreldrerådet  

- 1 representant valgt av de ansatte  

- 1 representant fra eier (representant i styret) 

 

De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt. Representantene for foreldrerådet 

og de ansatte velges for ett år, Ullern menighetsråd velger selv sine representanters 

funksjonstid.  

 

Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget, men ikke 

stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. Barnehagens styrer innkaller 

til første møte innen utgangen av oktober måned. Samarbeidsutvalget velger selv sin 

leder og nestleder. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

Samarbeidsutvalgets oppgaver: Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan 

ovenfor foreldre, personale og styret. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker av 

viktighet for barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i slike 

saker før avgjørelse blir tatt. Samarbeidsutvalget skal bl.a.:  

- fatte vedtak om årsplan etter innstilling fra styrer 

- ha ansvaret for indre og ytre vedlikehold av eiendommen innenfor det fastsatte 

budsjett  

 

11. Dugnadsplikt 
Foreldre/foresatte til barn i barnehagen er pliktige til å stille opp til dugnad i barnehagen 

2 ganger i året. Foreldre varsles om tid for dugnad ved oppslag i barnehagen senest 14 

dager før den skal finne sted. Møter ikke minst en av foreldrene opp er de pliktige til å 

innbetale NOK 1000 til barnehagen sammen med neste månedsbetaling, eller påta seg 

andre oppgaver som samarbeidsutvalget i barnehagen likestiller med dugnad.  

 

Det er 4 timers årlig dugnadsplikt per barn. 

 

Beløpet reguleres etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med utgangspunkt 1. 

januar 2019, og pengene skal gå til det barnehagens samarbeidsutvalg bestemmer. 

 

12.  Areal 
   Det er er fastsatt 4 kvadratmeter netto lekeareal per barn i barnehagen. 

 

13. Forsikring 

Barna er forsikret gjennom KNIF Forsikring, og de ansatte gjennom eier, i åpningstiden 

for barnehagen. 

  

14. Endring av vedtekter 

Vedtektene for barnehage gjøres gjeldende fra 01.05.2019. Endring av vedtektene kan 

bare foretas av Ullern menighetsråd etter forutgående uttalelse fra samarbeidsutvalget 

eller FAU. Endringer av vedtekter sendes Bydel Ullern i kommunen til orientering. Ullern 

menighet kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal 

anvendes innenfor gjeldende regler. 

 


