
Vedtekter for 0 – 6 Vålerenggata barnehage, Vålerenggata 10, 0657 Oslo 
 

1.   Eier: 0 – 6 Vålerenggata barnehage AS 
 

2.   Barnehagens formål: 
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 og som er forankret i menneskerettighetene.  
Hverdagen i barnehagen skal være preget av anerkjennelse, åpenhet og engasjement. Vi 
møter barnas tanker, spørsmål og initiativ med anerkjennelse. Alle barn og voksne er 
individer med ulike tanker og meninger. 

3.   Opptak til barnehageplass skjer gjennom samordnet opptak med Oslo kommune, bydel 
Gamle Oslo 
Prioritet ved opptak: 
1 Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17.07.1992 nr. 100 om 
barnevernstjenester §§ 4 -12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13.  
2 Barn av ansatte 
3 Søsken  
4 Øvrige barn  

 
4.   Foreldrebetalingen er lik maksimumspris fastsatt av Stortinget. Det gis søskenmoderasjon i 

henhold til Lov om barnehager, og foreldrebetalingen er inntektsregulert. Kostpenger 350kr 
i måneden kommer i tillegg. Foreldre skal bidra på 2 dugnader i året. Oppsigelsestiden er to 
hele måneder. 

 
5.   Barnehagens åpningstid: 

Mandag til fredag kl. 07.30-16.30 
Barna skal ha 3 ukers sammenhengende ferie i juli. Stengt: helligdager, offentlige fridager, 
julestengt og påskestengt. Mellom 5 og 7 planleggingsdager i året. 

 
6.   Godkjent leke- og oppholdsareal: 96,8m2 

Arealnorm per barn:  
under 3 år: 4,5m2 
over 3 år: 3,5m2 
Barnehagen har plasser tilpasset barn under 1 år. 

 
7.   Barnehagen har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet opprettes etter lov om 

barnehager § 4 og forskriftene pkt. 1. Det består av foreldre til alle barn i barnehagen. 
Samarbeidsutvalget består av 2 medlemmer hvorav 1 medlem velges av foreldreråd og 1 av 
de ansatte. Styrer er med som sekretær. Eier kan selv bestemme om han vil være med i 
samarbeidsutvalget.  

 
8.   Barnehagens internkontrollsystem: Det henvises til aktuelle lover og forskrifter og 

barnehagenes egne systemer for helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollsystemet oppdateres 
fortløpende etter nye lover, regler og behov i samarbeid med arbeidstakerne i barnehagen.  

 


