
Kattugla Steinerbarnehage 
 

 
  

Kattugla Steinerbarnehage, Arnebråtveien 110, 0771 Oslo. Tlf: 413 54 007 E-post: firmapost@kattugla.no  
www.kattugla.no 

  
 

 
Vedtekter for Kattugla Steinerbarnehage   

1. Eier  
Kattugla Steinerbarnehage er stiftet 14. januar 2008. Eier er Stiftelsen Steinerbarnehagene i 
Oslo.   

2. Formål  
Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impuls, og i samsvar med Lov om 
barnehager.   

3. Opptakskrets  
Opptakskrets er barn av foreldre som ønsker steinerpedagogikk for sine barn under 
skolepliktig alder primært i Vestre Aker subsidiært i Oslo.   

4. Opptakskriterier  
Opptaket bestemmes av styret, etter innstilling fra styrer. Barnehagen deltar i samordnet 
opptak for Oslobarnehagene.  
Følgende har prioritet ved opptak:  

1. Barn som omfattes av §13 i lov om barnehager.  
Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om 
barneverntjenester §§ 4-12 og 4- 4 annet og fjerde ledd.  

2. Barn av fast ansatte i minst 50 % stilling i barnehagen. Pedagoger har prioritet før 
assistenter.  

3. Barn som har søsken i barnehagen.  
4. Barn som har søsken på Rudolf Steinerskolen i Oslo.  

Det tas hensyn til barnegruppens alder og kjønnssammensetning.  
Hvis to barn står likt mht. overstående punkter, trekks det lodd om hvem som får plassen.  
For punkt 2 - 4 gjelder det at under ellers like forhold, vil barn som er innmeldt ved Rudolf 
Steinerskolen i Oslo bli prioritert.   

5. Opptak  
Barnehagen er med på samordnet opptak med Oslo Kommune.  
Det tas opp barn mellom 1 – 6 år. Barn som får plass kan beholde den frem til skolepliktig 
alder.   

6. Oppsigelse  
Oppsigelse av plass varsles med 1 kalendermåneds skriftlig varsel (dvs. før den 1. i 
måneden før barnet skal tas ut). I tidsrommet fra 1.mai til 31.juli er oppsigelsestiden 2 
måneder.  
Barnehagens styre kan si opp plassen for et eller flere barn med 1 måneds varsel.  
Ved oppsigelse fra barnehagens side må det alltid foreligge saklig grunn. Saklig grunn kan 
være:  
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- Pålegg fra eier om omorganisering av driften, for eksempel på grunn av uforutsett 
økonomisk svikt.  

- Manglende betaling. Styret sender skriftlig beskjed i forkant av oppsigelsen.   

7. Foreldrebetaling  
- Foreldrebetaling er den til enhver tid statlig fastsatt maksimalpris.  
- For barn som starter fra 1.-15. betales det for hele måneden, for barn som starter etter   

den 15. reduseres foreldrebetalingen med 50 % den første måneden.  
- Søskenmoderasjon og inntektsavhengig redusert foreldrebetaling er den samme som 

bydelen gir.  
- Foreldrebetalingen betales den 1. i hver måned.  
- Det betales for 11 måneder pr. år, med første betaling 1. august 
- Det betales matpenger i henhold til vedtak av styret.   

8. Barnehagens åpningstid  
Barnehagen har stengt hele juleferien og påskeferien, 2 dager i høstferien og 2 dager i 
vinterferien. Stengt hele juli og oppstart i begynnelsen av august.  
Barnehagen har inntil 6 planleggingsdager i året.  
Åpningstiden er kl. 07.45 – kl. 16.30.   

9. Netto leke og oppholdsareal  
Netto leke og oppholdsareal inne pr. barn skal være minimum 3,5 kvm for barn over 3 år og 
minimum 4,5 kvm for barn under 3 år. Barnehagen er godkjent med 221,6 kvm leke- og 
oppholdsareal.   

10. Foreldreråd  
Foreldrerådet består av alle foreldre ved barnehagen. Rådet skal fremme alle foreldrenes 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom medarbeiderne i barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det holdes minst 2 foreldremøter pr. år.   

11. Samarbeidsutvalget  
Samarbeidsutvalget består av én foreldre/foresatt fra hver avdeling, én ansatt i barnehagen 
fra hver avdeling, og styrer, som representant for eier. 
 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og 
møtes etter behov.  
  
Samarbeidsutvalget er ansvarlig for å utnevne foreldrerepresentant i styret til Stiftelsen 
Steinerbarnehagene i Oslo. Dette innebærer å: 
 

1) Sørge for at valget gjennomføres på et hensiktsmessig tidspunkt, slik at foreldrene 
alltid er representert i stiftelsens styre etter avsluttet periode, i henhold til 
stiftelsens vedtekter.  

2) Organisere valget slik at alle foreldre får en reell mulighet til å delta og bli vurdert 
for vervet. 
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3) Organisere valget på grunnlag av tilstrekkelig informasjon om kandidatene. 
4) Sørge for at valget tar hensyn til de faglige behovene i styret. 

 
Valget gjennomføres blant foreldrene i Samarbeidsutvalget. Ved stemmelikhet blant 
foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget, involveres ansattrepresentantene i 
Samarbeidsutvalget. Ved stemmelikhet blant foreldre- og ansattrepresentanter, er det 
stiftelsens styre som avgjør kandidaten. 
 
Samarbeidsutvalget kan delegere myndighet for valg av foreldrerepresentant til 
Foreldrerådet. Men det forutsettes at Samarbeidsutvalget sørger for at punkt 1-4 i denne 
paragrafen er oppfylt. Ved stemmelikhet i Foreldrerådet, avgjøres valget i 
Samarbeidsutvalget som beskrevet i denne paragrafen. 
 
12. Internkontroll  
Barnehagen har et eget internt kontrollsystem som gjennomføres og protokollføres hvert 
halvår.   

13. Kollegiet og kollegiearbeidet  
Kollegiet står fritt il å utforme det pedagogiske arbeidet innenfor de rammer som styret har 
fastsatt. Kollegiet bestemmer selv sine funksjoner og kan oppnevne egne utvalg for å løse 
nærmere angitte oppgaver innenfor kollegiets ansvarsområde og kan gi slike utvalg fullmakt 
til å treffe avgjørelser i slike saker. Medlemmer av kollegiet er alle hel- og deltidsansatte 
pedagoger, assistenter, kontorpersonale og vaktmester. Kollegiet velger en leder som 
utnevnes av styret for ett år av gangen. Lederen kan gjenvelges.  

14. Endring av vedtektene  
Endring av vedtektene skal godkjennes av eier og kan kun foreslås av styret etter å ha 
konsultert kollegiet. § 2. Formålsparagrafen kan ikke endres.  

 


