
 

 

VEDTEKTER FOR FRIKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE. 

(oppdatert 27.09.2022) 

 

 

§ 1 Forvaltning 

Frikirken Åpen barnehage eies og drives av Lyngdal Frikirke. 

Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, og retningslinjer som 

gjelder barnehagens drift og vedtekter. 

 

§ 2 Formål 

Frikirken Åpen barnehage drives ut fra frikirkens bekjennende kristne syn, og ønsker i den 

forbindelse å være menighetens utstrakte hånd til småbarnsfamilier og andre med omsorg for 

små barn. 

Frikirken Åpen barnehage ønsker: 

• å være en møteplass i nærmiljøet hvor barn og voksne opplever glede og trivsel 

            og bidra til å styrke småbarnsfamilienes sosiale nettverk 

• å være et sted hvor barn gjennom lek og aktiviteter kan få positive 

            utviklingsmuligheter 

• å være en plass hvor de voksne kan få anledning til å dele erfaringer med de andre 

            i oppgaven som omsorgspersoner for små barn 

• å være et sted hvor småbarnsfamilier får hjelp til en oppdragelse i samsvar med de 

            kristne grunnverdier 

 

§ 3 Opptak av barn 

Frikirken åpen barnehage foretar ikke opptak av barn, men er et nærmiljøtilbud for barn og 

voksne som bor i Lyngdal.  

Frikirken Åpen barnehage er en virksomhet hvor barn kommer i følge med foreldre eller 

andre omsorgspersoner.  

Brukerne bestemmer selv når og hvor ofte de vil bruke tilbudet. 

Omsorgspersonene har hovedansvaret for barna under oppholdet i åpen barnehage. 

Frikirken Åpen barnehage forbeholder seg retten til å kunne begrense antall brukere, evt. dele 

opp gruppen dersom gjennomsnittsfremmøte blir for stort til at en kan drive forsvarlig og 

formålstjenlig. 

 

§ 4 Foreldrebetaling 

Brukerne av Frikirken Åpen barnehage betaler et mindre beløp pr. familie pr. gang til delvis 

dekning av driftsutgifter. 

 

§ 5 Åpningstider 

Frikirken Åpen barnehage vil være åpen 16 timer fordelt på 3 dager i uken. Barnehagen følger 

skolens ferier og fridager. 

 

§ 6 Leke og oppholdsareal 

Barnehagen er godkjent for 30 barn i forhold til oppholdsareal og lekerom.  

I tillegg har barnehagen tilgang til flere tilstøtende rom + et stort kjøkken. Arealet er 

tilsammen ca 250kvm. En vil også ta i bruk uteområder i nærmiljøet. 

 

 

 

 



 

 

§ 7 Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som 

bl.a. skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. 

Det består av en representant fra de ansatte, en representant fra foreldrene og en fra eierne. 

Ansatt og foresatt har en vara. 

 

§ 8 Ansettelse av personale 

Lyngdal frikirke ansetter personalet. 

Styreren av barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning. 

Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge frem gyldig politiattest. 

 

§ 9 Foreldremøter / temakvelder 

Barnehagen arrangerer foreldremøter / temakvelder 1 til 2 ganger pr. år. 

Barnehagen vil også arrangere aktiviteter og besøk som er spesielt rettet mot den voksne i 

barnehagen. 

 

§ 10 Internkontroll 

Barnehagen vil gjennomføre internkontroll i barnehagen, i følge Forskrift om 

internkontroll. Barnehagen benytter seg av PBL Mentor HMS som internkontrollsystem. 

 

 

§ 11 Iverksetting og endring av vedtekter 

Vedtektene for Frikirken Åpen barnehage, gjøres gjeldende fra 01.12.2010. 

Endring av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse av styrer, og 

sendes kommunen og fylkesmannen til orientering. 

Eieren kan bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes. 


