VEDTEKTER
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TOMMELITEN BARNEHAGE
§ 1 NAVN
Barnehagens navn skal være Tommeliten barnehage.
Barnehagen er organisert som en ideell stiftelse.
Barnehagen er stiftet av Lise Wiik, Ellen Dehn Arvesen, Astrid Wilberg og Sigurd Dale.
§ 2 FORMÅL
Stiftelsens formål er å eie og drive barnehage. Virksomheten har et ideelt
(ikkeøkonomisk) formål. Den skal søke å sikre barn gode utviklings og
aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i
samsvar med de til enhver tid gjeldende lover for barnehagevirksomhet.
§ 3 GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr 6.000,
§ 4 RETTSLIG DISPOSISJONSEVNE og ANSVAR FOR GJELD
Stiftelsen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.
§ 5 STYRET
Stiftelsen skal ha et styre på tre medlemmer som velges av foreldrerådet.
Styremedlemmer velges for en periode på 2 år.
Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål
ivaretas. Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel, herunder oppstilling av
regnskapssammendrag. Styret fastsetter regnskapet. Regnskapet skal sammen med
styrets beretning forelegges årsmøtet til uttalelse.
Styret har ansvar for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og
vedtekter. Styret har ansvaret for å sende ut årsmelding til kommunen innen fastsatt
frist, jf. regler om statstilskudd for barnehager og fritidshjem.
Styret har ikke kompetanse til å vedta en eventuell foreldrebetaling som overstiger
maksimalgrensen fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. En foreldrebetaling som er
høyere enn denne maksimalgrensen krever samtykke fra foreldrerådet.
Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når
barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller kvaliteten på
barnehagetilbudet ellers vil rammes. Styret må legge fram slik dokumentasjon at
foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og
vurdere om det vil gi sitt samtykke.
Styret representerer stiftelsen utad.
Styret ansetter daglig leder for barnehagen. Øvrig personell ansettes av styret etter
innstilling fra daglig leder.
Styret godkjenner opptak av barn på bakgrunn av daglig leders innstilling.
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.
Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.
Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med
nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges
skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller
deltar i styrebehandlingen. En beslutning av styret krever at flertallet av de
styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet
gjelder det som møtelederen har stemt for.
Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen,
velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett og plikt til å delta i
styrets behandling av saker og til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i
den enkelte sak.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted,
deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder
som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i
styrebehandlingen.
§ 6 DAGLIG LEDER
Stiftelsen skal ha daglig leder.
Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de
retningslinjer og pålegg styret har gitt.

§ 7 FORELDRERÅD
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et foreldreråd.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Ingen behøver å
velges, alle er automatisk med i foreldrerådet i kraft av sin stilling som forelder eller
foresatt.
Foreldrerådet skal avholde årsmøte innen utgangen av mars måned. Det kan ellers
avholdes foreldreråd når styret eller minst en fjerdedel av foreldrene krever det.
Foreldrerådet kan:
a) uttale seg om regnskap, budsjett og foreldrebetaling
b) vedta en foreldrebetaling som er høyere enn maksimalgrensen fastsatt i Stortingets
årlige budsjettvedtak
c) velge medlemmer til stiftelsens styre og samarbeidsutvalg
d) velge revisor
e) etter forslag fra styret beslutte omdanning av stiftelsen etter stiftelsesloven kapittel 6
Innkalling og underretning med saksliste til årsmøtet skal være skriftlig og sendes med
minst 14 dagers varsel. Stiftelsens styre foretar innkalling og fastsetter sakslisten som
blant annet skal inneholde:
●
●
●
●
●
●

Valg av møteleder.
Styrets årsmelding.
Orientering om regnskap, budsjett og foreldrebetaling.
Valg av medlemmer til stiftelsens styre og barnehagens samarbeidsutvalg.
Valg av revisor.
Eventuelle forslag fra styret til vedtektsendringer og oppløsning av stiftelsen.

Hvert medlem av foreldrerådet har en stemme pr. barn. Vedtak kan treffes med
alminnelig flertall (mer enn halvparten av de fremmøtte må stemme for). Vedtak om
vedtektsendringer krever totredjedels flertall av de fremmøtte, mens vedtak om
oppløsning krever trefjerdedels flertall. På årsmøtet skal det føres protokoll.

