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Vedtekter for Stallen Barnehage SA org.nummer 971 474 424
§1

Stallen barnehage er et andelslag. Andelslaget har vekslende antall andelseiere og vekslende
kapital. Andelseierne svarer ikke for lagets forpliktelser utover hver enkelts andelsinnskudd.

§2

Lagets formål er å drive barnehage for barn i alderen 1– 6 år på vegne av andelseierne og i tråd
med lov av 17. juni 2005 om barnehager og lov av 29. juni 2007 om samvirker. For tiden leier
Stallen barnehage lokaler i Frognerveien 67, 0266 Oslo. Formålet er ikke kapitalavkastning til
medlemmene. Eventuelt overskudd skal avsettes for å sikre fremtidig drift av barnehagen.

§3

Andelene i Stallen barnehage A/L er hver på kr 1.000,- (andelsinnskuddet). Foreldre/foresatte
til barn i Stallen barnehage er forpliktet til å tegne andel i laget. Hver andelshaver kan kun
inneha en andel selv om andelshaveren har flere barn i barnehagen. Når andelshaveren ikke
lenger har barn i barnehagen går andelen tilbake til barnehagen, og andelen tilbakebetales i
samsvar med § 11. Andelsinnskuddet forrentes ikke.

§4

Lagets organer er:
1. Årsmøtet
2. Foreldremøtet
3. Styret

§5

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet, som består av andelseierne (foreldrene). Ansatte i
barnehagen har rett til å møte på årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av
februar hvert år. Styret innkaller skriftlig med minst 2 ukers varsel. På møtet behandles:
•
•
•
•
•
•

Styrets årsmelding
Regnskap
Fastsettelse av månedlig foreldreinnbetaling
Valg av medlemmer til styret
Vedtektssaker
Eventuelle andre saker som styret og andelseierne ber om

Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig flertall. Dog skal vedtektsendringer og saker som
vil pådra andelslaget utgifter for mer enn kr. 50.000,- avgjøres med to-tredjedels flertall. Hver
andel gir en stemme.
§6

Foreldremøter (barnas foreldre og ansatte i barnehagen) holdes én gang om høsten og ellers
etter behov. Styret innkaller til foreldremøte, som varsles minst 1 uke i forveien. Det er
møteplikt for andelseierne (barnas foreldre) på disse møtene.
Foreldremøtet drøfter barnehagens virksomhet, og kommer med anbefalinger overfor styret og
de ansatte. Foreldremøtet har beslutningsmyndighet på de punkter som fremgår av § 7 og § 11.

§7

Styret skal ha 4 medlemmer som velges av og blant andelseierne (barnas foreldre) i tillegg til 1
ansattrepresentant. Styrer deltar på styremøtene, men er ikke medlem av styret. Oslo
Kommune kan i tillegg oppnevne 1 representant til styret. Styrets medlemmer velges på
bakgrunn av forslag fra valgkomitéen. Styreleder og økonomiansvarlig forplikter seg til å
overlappe nytt styre i en periode på 3 måneder.
Styret velges for 1 år av gangen. Styreleder og økonomiansvarlig velges med intensjon om å
inneha vervet i 2 år. Ved frafall i valgperioden foretar foreldremøtet suppleringsvalg.
Valgkomitéen velges av sittende styre i god tid før valget gjennomføres.

§8

Styret holder møte så ofte som nødvendig. Styret er ikke beslutningsdyktig uten at minst 4
medlemmer er til stede. Over styremøtene føres protokoll som skal gjøres tilgjengelig for
andelseierne. Styreleder innkaller skriftlig med minst 1 ukes varsel. Eventuelle avlysninger
skal skje senest kl. 10.00 samme dag som møtet var planlagt.
Styret skal føre tilsyn med, og er ansvarlig for, lagets drift. Styret skal ivareta de plikter som er
pålagt det i den offentlige lovgivning og lagets vedtakter samt årsmøtets beslutninger.
Styret ansetter personalet og inngår avtaler som er nødvendig for barnehagens drift.
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Årsregnskapet for det
foregående kalenderår skal fremlegges senest på ordinært årsmøte, jfr. § 5.
Andelslaget forpliktes ved underskrift av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret
kan meddele prokura.

§9

Styrer foretar opptak av nye barn i samråd med styret. Opptak skjer med synkende prioritet
etter kriteriene: den pedagogiske sammensetning av barnegruppen, søsken, øvrige søkere.
Dersom det er flere søkere med samme prioritet, vil inntaket foretas ved trekning.
Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars, og for å være med i hovedopptaket må søknaden
være poststemplet innen søknadsfristen. Søknader innkommet etter søknadsfristen får ikke
tildelt plass i hovedopptaket, men blir satt på søkerliste for eventuelt løpende opptak gjennom
året.

§ 10

Utmelding av barn/utmelding av laget skal skje skriftlig og med minst 2 måneders varsel.
Utmeldingen skal rettes til styrer. Oppsigelsen løper fra den 16. i oppsigelsesmåneden dersom
den er mottatt før denne dato, og fra den 1. i påfølgende måned dersom oppsigelsen er mottatt
etter den 16. Det vedtatte månedsbeløp for barnet skal betales ut oppsigelsestiden selv om
barnet tas ut av barnehagen tidligere. I Stallen barnehage er det 11 innbetalinger i året.

§ 11

Betaling pr. barn pr. måned skal skje forskuddsvis den 1. hver måned. Manglende betaling for
mer enn to foregående måneder kan medføre at barnet tas ut av barnehagen ved
førstkommende månedsskifte. Denne avgjørelsen fattes i så fall av styret.
Om en andelseier ønsker å ta sitt barn ut av barnehagen, har han/hun krav på å få
andelsinnskuddet tilbake, men bare dersom andelseier har dekket det han/hun skylder laget.
Barn som begynner før 16. i en måned betaler for en hel måned. Barn som begynner den 16.
eller enere betaler første gang for en halv måned.

§ 12

Barnehagen holder åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 til 17.00. Barn i Stallen barnehage
skal være hentet og ute av barnehagen før kl. 17.00. Henting av barn for sent medfører en
overtidskostnad for barnehagen og andelen blir fakturert NOK 500,- for kjøp av
barnevakttjeneste pr. påbegynte halvtime.
Foreldremøtet vedtar nærmere reglement for barnehagens drift.

§ 13

Barnehagen legger departementets veiledende norm til grunn for arealutnytting. Det må ved
opptak av barn dessuten tas hensyn til rommenes brukskvalitet og muligheter slik at disse ses i
forhold til behovene i den aktuelle barnegruppen (søvn, førskoleaktiviteter o.a.). Videre må
størrelsen på inne- og uteareal ses i forhold til hverandre. Normen for arealutnytting må derfor
justeres etter de lokaler/utearealer barnehagen disponerer samt barnegruppens sammensetting.

§ 14

Stallen barnehage SA har eget internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk
helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen. Barnehagens egen
sjekkliste skal være egnet til å dokumentere alle de krav som følger av lover og forskrifter.

§ 15

Andelseierne plikter å delta i dugnader og annet fellesarbeid som styret eller årsmøtet vedtar.
Arbeid utført for barnehagen kan gi fritak for deltagelse på dugnad. Andelseiere i barnehagens
styre og samarbeidsutvalg er fritatt fra oppmøte på dugnad. Andelseiere som ikke møter til
dugnad eller selv gjør avtale med dugnadsansvarlig om annet arbeid utført for barnehagen i
forkant av dugnadsdagen, vil bli fakturert NOK 1000,- for kjøp av fremtidige
vedlikeholdstjenester i barnehagen.

§ 16

Vedtak om oppløsning av lagets verdier fordeles slik:
• Innbetaling av lagets gjeld
• Innløsning av andelsinnskudd til pålydende
• Gjenstående formue tilfaller en ideell organisasjon etter andelshavernes ønske.

§ 17

Disse vedtekter er vedtatt i møte avholdt 27. februar 1985 med påfølgende revisjon etter
vedtak på årsmøte 27. februar 2003, 21. september 2005, 19 mars 2009, 21 april 2010 og
ekstraordinært årsmøte 27 september 2012. Vedtektene trer i kraft straks.

§ 18

Barnehagen er fritatt fra Barnehagelovens § 1, 2 ledd. (Kristen formålsparagraf)

§ 19

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om Samvirkeforetak (Samvirkeloven) av
29. juni 2007.

§ 20

Barnehagens netto leke- og oppholdsareal er på 135,8 kvm. Dette er det innendørs areal som
faktisk står til barnas disposisjon, slik at f.eks. kontor, personalrom, toaletter, stellerom,
teknisk rom og inngangsparti ikke er medregnet. Normen for leke- og oppholdsareal pr. barn
er på ca. 4 m² for de over 3 år, og 5,33 m² under 3 år. Utelekeområdet er på ca. 205 kvm,
hvilket tilsier benyttelse også av den nærliggende Frognerparken.

