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1. NAVN 
Stiftelsens navn er Blåveiskroken Barnehage. Barnehagen er foreldredrevet, og organisert 
som en næringsdrivende stiftelse. 
 
 
2. FORMÅL 
Stiftelsen Blåveiskroken Barnehage har som formål å drive og eie barnehage. Virksomheten 
har et ideelt formål. Stiftelsen skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og 
forskrifter for barnehagevirksomhet. 
 
 
3. GRUNNKAPITAL 
Stiftelsens grunnkapital var på stiftelsestidspunktet kr 1.380.000. 
Til barnehagen hører festet tomt og bestående bygninger, samt innbo og løsøre.   
 
 
4. RETTSLIG DISPOSISJONSEVNE.  ANSVAR FOR GJELD 
Stiftelsen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. 
 
 
5. STYRET 
Det er styret som har det overordnede ansvaret for at stiftelsens formål blir realisert, og for at 
driften av barnehagen er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styret er økonomisk 
ansvarlig for barnehagen, og fungerer som barnehagens høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. 
 
Styret skal ha 5 medlemmer. Styret velges på årsmøtet for en periode på 2 år om gangen. 
Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av 
kort tid. Styret har som målsetning å være så kjønnslikt representert som mulig. Mellom 
årsmøtene er styret selvsupplerende. Det gis ingen økonomisk kompensasjon til 
medlemmene. 
 
Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av 
styrets medlemmer krever det. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som 
hører inn under styret. 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. Styrets leder 
skal sørge for at styremedlemmene så vidt som mulig kan delta i en samlet behandling av 
saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret 
behandler bestemte saker og de kan også kreve møtebehandling. 
 
Styrebehandlingen ledes av styreleder. Deltar ikke styreleder, velger styret en leder for 
styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av 
styret i den enkelte sak. 
 
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i 
styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle medlemmene av styret så 
vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Et vedtak i styret krever at 
flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved valg 
anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det 



skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet 
gjelder det møtelederen har stemt for. Er ikke styreleder til stede, gjelder dennes fullmakt 
eller det som møteleder har stemt for. 
 
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, 
deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i 
styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal 
underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er 
tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang. 
 
Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. 
 
 
6 DAGLIG LEDER  
Barnehagens daglige leder ansettes av styret, og det er styrets leder som forvalter 
barnehagens personalansvar overfor daglig leder. Daglig leder er pedagogisk leder, 
personalleder og administrativ leder for barnehagen. Daglig leder står for den daglige ledelse 
av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige 
ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. 
Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 
 
Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte 
saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik 
redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer. 
 
 
7. FORELDRERÅD 
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. I foreldrerådet kan 
fellesinteressene til de foresatte drøftes, og bidragene herfra er ment å fremme samarbeidet 
mellom hjemmene og barnehagen. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av 
viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, og det har rett til å uttale seg i slike saker før 
avgjørelser blir tatt. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn og 
vanlig flertallsvedtak gjelder. 
 
Foreldrerådet velger 1 representant til samarbeidsutvalget, og denne fungerer også som 
leder av foreldrerådet. Foreldrerådets leder innkaller til og leder møtene i foreldrerådet. 
Innkallingen skjer med 14 dagers varsel, og saker som ønskes drøftes kan meldes 
styret/daglig leder inntil 2 dager før møtet avholdes. Foreldrerådsleder velges for 2 år av 
gangen. 
 
 
8. SAMARBEIDSUTVALGET 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å 
fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.  
 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe 
er likt representert. Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer; 2 representanter fra de 
ansatte, 1 representant valgt fra foreldrerådet og 1 representant fra styret. Medlemmene 
velges for 2 år av gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. 
Det er leder som innkaller til og leder møtene. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i 
samarbeidsutvalget.  
 
Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av 



viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget 
behandler blant annet barnehagens årsplan. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn 
og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.  
 
Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved 
stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som 
møtelederen har stemt for. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av 
samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. 
 
 
9. ÅRSMØTE 
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret 
med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker 
fra stiftelsens medlemmer må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig 
dagsorden skal oversendes de foresatte minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig 
dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut. På årsmøtet kan ikke 
behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden. Alle stiftelsens medlemmer har 
møterett til årsmøtet. Stiftelsens medlemmer kan være representert ved fullmakt. På 
årsmøtet skal det føres protokoll. Styrets sekretær har ansvar for å føre protokollen. 
 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen. 
3. Styrets årsberetning 
4. Godkjennelse av regnskap og orientering om budsjett. 
5.  Valg av styremedlemmer: 

  Styreleder 
  Nestleder 
  Sekretær 

Økonomiansvarlig 
  Teknisk ansvarlig 

6.  Valg av regnskapsfører og revisor. 
7.  Eventuelle forslag til vedtektsendringer. 
8.  Eventuelt forslag om oppløsning. 
9.  Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling. 
 

Hvert barn er ekvivalent med en stemme. Medlemmer som skylder mer enn 2 måneders 
foreldrebetaling har ikke stemmerett. En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som 
deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder 
har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Vedtak om vedtektsendring krever 
2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det stilles ingen krav til hvor mange av de 
stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. 
Fullmaktstemmer kan gis. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styrets 
medlemmer krever det. Det samme gjelder dersom minst en tredel av stiftelsens medlemmer 
krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte men med minst 14 dagers 
varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også 
informeres om hvem som har krevd møtet avholdt. 
 
 
10. OPPLØSNING 
Oppløsning av stiftelsen Blåveiskroken Barnehage kan besluttes av årsmøtet med ¾ flertall. 
Ved avvikling av barnehagen vil et eventuelt driftsoverskudd overføres til Gjettum barnehage 
eventuelt en annen barnehage i nærmiljøet. 


