
 

Norlights Montessoribarnehage Drammen 

 
§ 1 Navn og eierforhold 
 
Selskapets foretaksnavn er Norlights Montessoribarnehage Drammen. Styret er 
selskapets øverste organ. 
 
 
§ 2 Styret og dets oppgaver 

Selskapets styre består av 3-5 medlemmer etter årsmøtets nærmeste 
beslutning. 

Styreleder velges blant de av styrets medlemmer som er valgt av årsmøtet, 
også kalt generalforsamling. Det kan velges varamedlemmer etter forslag fra 
de respektive styremedlemmer. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. 

·      Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig 
organisering av virksomheten. 

·      Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for 
selskapets virksomhet. 

·      Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å 
påse at dets virksomhet, regnskap og er under kontroll. 

·      Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre 
sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette 
kreves av ett eller flere av styremedlemmene. 

 

§ 3 Aksjekapitalens størrelse  
Selskapets grunnkapital er NOK 100.000 fordelt på 1000 aksjer pålydende NOK 
100. Styret kan meddele prokura.  
 
 
§ 4 Selskapets årsmøte 
Ordinær generalforsamling (årsmøte) avholdes hvert år innen utgangen av 
juni måned. Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest to uker før møtet skal 
holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles, og 
sendes ut av styrets leder.  
 



Forslag fra aksjonærer må, for å komme med til behandling på årsmøtet, 
være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. 
Forslag som fremmes senere enn en uke før årsmøtet skal holdes, kan ikke 
behandles med mindre samtlige aksjonærer på årsmøtet samtykker. 
 
 
På årsmøtet behandles: 
• Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter 
• Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 
• Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og 

revisor. 
• Andre saker som i henhold til gjeldende lovverk eller vedtekter hører inn 

under årsmøtet. 
 
§ 5 Virksomhet  
Selskapets skal drive barnehagevirksomhet innen den anerkjente 
montessoripedagogikk retningen  
 
 
§ 6 Formål og oppgaver 

Lov om barnehager § 1: 

” 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 humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og 
livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

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.” 

Norlights Montessoribarnehage Drammen skal drives i samsvar med “Lov om 
barnehager” og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale 



vedtak og planer, samt barnehagens egen årsplan, vedtekter, rammeplanen og 
læreplanen for Montessori-pedagogikken.  

Barnehagen har et ideelt (ikke-økonomisk) formål og er livssynsnøytral. 

 

§ 7 Opptakskriterier 

Norlights Montessoribarnehage Drammen er et pedagogisk tilbud for barn fra 
fylte 9 mnd. Tilsagn om plass gis normalt fram til skolepliktig alder. 
Barnehagens styrer foretar opptaket, etter samordnet opptak i Drammen 
kommune, jfr. Barnehagelovens § 12. 
Ved opptak prioriteres: 

• Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om, jfr. 
§ 13 i Lov om Barnehager av 01.01.2006. 

• Barn av ansatte i barnehagen. 
• Søsken, både av barn som går i barnehagen og som har gått i 

barnehagen. Hvis det skulle bli stor pågang, vil de barna som har søsken 
som går i barnehagen, bli prioritert. 

• Barn av foreldre som ved skriftlig henvendelse, viser spesiell interesse for 
Montessori-pedagogikken. 

• Barnehagen vil gjennom opptak etterstrebe en jevn fordeling mellom 
kjønn og alder. 

• Skulle noen stille likt ut ifra disse kriteriene vil det bli foretatt loddtrekning. 
• Barnehagens styrer foretar opptaket. 

 

§ 8 Tilvenningsperiode 

Ved førstegangsopptak skal barnet ha en tilvenningsperiode på min. 3 dager. 
Personalet og foreldre avtaler hvordan tilvenningsperioden organiseres 

 
§ 9 Åpningstider 

Norlights Montessoribarnehage Drammen sine åpningstid er fra kl 07:00 til 
17:00. Barnehagene er stengt f.o.m. 24.12. t.o.m. 01.01. Onsdag før 
skjærtorsdag skal barnehagen være åpen til kl. 12.00. Barnehagen holder 
stengt i hele juli og har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. 
Planleggingsdagene fastsettes av barnehagen på siste personalmøte i 
barnehageåret.  



Barnehagen forbeholder seg retten til å kartlegge antall barn som vil benytte 
seg av barnehagen i juleferien og påskeferien, hvor minimum for å holde 
åpent er fire barn. 

 
§ 10 Oppholdsbetaling og mislighold 

Det følges Drammen kommunens betalingssatser. Pris for mat kommer i tillegg. 
Betaling skjer forskuddsvis innen den 1. hver måned. Det betales for 11 
måneder. Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er 
sagt opp med 3 måneders varsel. Mottas ikke betalingen etter to purringer 
(påført purregebyr), har styret myndighet til å ta barnet ut av barnehagen og 
betalingskravet sendes til inkasso. 

 
§ 11 Oppsigelse 

Oppsigelse av barnehageplassen må skje med 3 måneders varsel regnet fra 
den 1. i måneden og skal være skriftlig. Oppsigelsesfristen er gjensidig. 
Betaling påløper for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp etter 
ordinære regler. Oppsigelse av plass fra august må skje innen 1. mai 
inneværende år. Oppsigelse av barnehageplass etter dette tidspunkt vil 
medføre krav om en månedsbetaling for høstsemesteret 
 
 
§ 12 Samarbeidsutvalget 

• Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og 
barnehagen. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ.  

• Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger hver to representant til 
barnehagens SU, tilsammen 6 stykker. 

• Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i SU. Daglig leder har ikke 
stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. 

• Representanter for foreldre og de ansatte velges for ett år om gangen. 
Eieren bestemmer selv funksjonstiden til eierrepresentantene. 

• SU konstituerer seg selv. 

• Daglig leder står for barnehagens daglige drift. Daglig leders nærmeste 
overordnede er barnehagens samarbeidsutvalg. 

  



§ 13 Foreldrerådet 

• Foreldrerådet består av alle foreldrene og velger to representanter fra 
hver avdeling som danner Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). 

• FAU har møter minst 2 ganger i året. Det skal fremme samarbeidet mellom 
foreldre og barnehagen. 

• Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i, saker som er 
viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning gis det en 
stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder. 

 

§ 14 Helsebestemmelser for barn 

• Foreldre må fylle ut en helseerklæring om barnets helsetilstand. 

• Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi, avgjør styrer om 
helsesøster, eventuelt lege må kontaktes omgående. Foresatte blir 
kontaktet umiddelbart. 

• Styrer avgjør om et barn pga. midlertidig sykdom ikke kan være i 
barnehagen av hensyn til seg selv eller andre. 

• Har barnet hatt feber over 38,0° må det holdes hjemme påfølgende dag, 
ved diare/oppkast skal barnet holdes hjemme i 48 TIMER etter 
symptomfrihet. 

  

§ 15 Internkontroll og beredskap 

Internkontroll og gjennomgang av beredskapsplaner utføres i forbindelse med 
de årlige planleggingsdagene i august. Disse skal til enhver tid være 
oppdatert i tråd med gjeldende lovverk. 

 

§ 16 Taushetsplikt- og opplysningsplikt 

Barnehagens eierstyre og ansatte er underlagt taushetsplikt iht. LoB. § 20 og 
Forvaltningsloven §§ 13-13f og opplysningsplikt til sosial- og 
barnevernstjenesten iht. LoB. § 21 og § 22. Alle som ansettes må legge frem 
nyutstedt politiattest fra politiet. 

 

 § 17 Ansvar 



• Barnehageeier tegner ulykkesforsikring for barna. 
• Barnehagen har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. 
• Levering og henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som 

følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før denne har vært i 
kontakt med personalet. 

• Barnet skal hentes innen rimelig tid før stenging kl. 17. Hvis det hentes for 
sent, får man skriftlig advarsel. Etter to advarsler vil man bli fakturert med 
500 NOK. 

• Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i 
barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som 
vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets 
foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet. 

• Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig. 
• Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for. 
• De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjerer i egen 

bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke. 
  
 
§ 18 Endring av vedtekter. 

Endring av disse vedtekter kan skje ved at styret går inn for endringer, og 
dette vedtas på årsmøtet. 

 
 

 


