VEDTEKTER

Tilleggs-skriv til vedtektene for ULNA as;
Lokale vedtekter, «Andromeda Barnehage»
Tillegg til § 6

Andromeda Barnehage har åpningstid kl. 07.00- 17.00 på hverdager.
Barnehagene holder stengt to uker i juli, og barnet skal i løpet av sommeren tas ut av barnehagen i tre
sammenhengende uker. Foreldrene plikter å meddele barnehagen skriftlig om hvilke uker barnet skal ha ferie
innen 20. april.
For øvrig gjelder:
-

Stengt 5 planleggingsdager pr. år med minst en måneds varsel.
Stengt på lørdager, søndager og offentlige høytidsdager.
Stengt juleaften og nyttårsaften.
Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.00.

Tillegg til § 7
For barn under tre år er arealnormen satt til 5,3 m2. For barn over tre år er arealnormen satt til 3,0 m2.

Tillegg til § 12 Prioriteringsrekkefølge for opptak:
1
Funksjonshemmede barn (jfr. Lov om barnehager, §9). (Kode 10)
2
Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda
i medhold av lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 fjerde ledd. (Kode 20 og kode 30)
3
Barn i Bydel Nordre Aker og bedriftsplasser
4
Overflytting mellom barnehagene internt i ULNA AS.
5
Personalplasser for mangelpersonell i ULNA AS.
6
Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
7
Barn som øvrig står på barnehagens venteliste.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obs:
Om opptak av barn:
Enkeltvedtak som er fattet etter barnehageforskriften kan klages på.
Klagen sendes til den bydel du sendte din barnehagesøknad, det vil si din bostedsbydel.
Det er Oslo kommunes klagenemnd som er klageinstans og som behandler klagen.
Du kan klage på følgende vedtak:
a. vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket.
b. ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 og 2 ved hovedopptaket,
c. avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak for søkere med lovfestet rett til prioritet etter
barnehageloven § 13,
d. vedtak om avslag på søknad om ønsket prioritet for plassering,
e. vedtak om fastsettelse av oppholdsbetaling i barnehage og
f. vedtak om oppsigelse av barnehageplass.
g. vedtak om avslag på søknad om å beholde plassen i den samiske barnehagen for barn som har samisk som
morsmål, og som flytter ut av Oslo kommune.

