Samvirkelaget ledes av styret, som er samvirkelagets høyeste myndighet mellom
årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen.
Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og
forskrifter.
Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når
foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass i barnehagen plikter de å kjøpe en
andel i Lundegård Barnehage SA. Ved aksept av flere plasser i barnehagen, kjøpes det
kun en andel pr. familie. Utover kjøp av andel foreligger det ingen plikt til å betale
medlems kontigent i andelslaget.
Hver andel lyder på kr 4000-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.
Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere
andeler enn det er plasser i barnehagen. Det er ikke anledning til å kjøpe flere andeler
pr. familie. Hver andel gir rett til plass for ett barn i barnehagen, samt å få en
søskenprioritet ved inntak såfremt forpliktelsene overfor andelslaget er oppfylt.
Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av
barnehageplass. Ved utmelding/innløsning av andel har andelshaver krav på
tilbakebetaling av innskudd.

Det kan søkes permisjon av andel. Permisjon kan kun forekomme for et begrenset
tidsrom dersom dette er hensiktsmessig for barnehagen.
Permisjon avgjøres av eierstyret og kan kun besluttes for 12 måneder av gangen.
En andel skal sies opp skriftlig med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra
den 1. påfølgende måned. Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i
oppsigelsesperioden hvis plassen ikke kan overtas av andre. Oppsagt plass kan overtas av
et annet barn før oppsigelsesperiodens utløp.
Dersom andelslaget har tildelt plassen til et annet barn, tilbakebetales andelen av
eierstyret, hvis mulig innen 14 dager etter utløpet av oppsigelsestiden. Senest
tilbakebetaling innen 6 måneder. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra
andelskapitalen før utbetaling.

Adresse:
Haugen 2
4323 Sandnes

Org.nr
985049335

Telefon
51669910
92233389

Priser
Årspris er kr 33 140- i både kommunal og privat barnehage fra og med 01.01.19.
Barnehagene har søskenmoderasjon på 30% for barn nummer to og 50% på barn
nummer tre eller flere.

Oppholdstid

5 dager

4 dager

3 dager

Delt plass

Terminbeløp

2990

2691

2093

1794

Det betales for 11 måneder i året
Kostpenger kr. 400.- pr. måned kommer i tillegg

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid dersom
maksprisen for barnehageplassen er høyere enn 6% av husholdningens samlede
skattepliktige person- og kapitalinntekt. Inntekt dokumenteres med siste års
skattemelding.
Alle 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med
lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen
til skolestart.
Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i
foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetalingen for en heltidsplass, skal
det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal
det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.
Trykk her for å søke om redusert foreldrebetaling!

Kostpenger
Dekker alle måltider i barnehagen. Frokost, lunsj og ettermiddagsmat (frukt og
lett brødmat)
Vi tar hensyn til allergier og mat knyttet til ulike livssyn og religioner
Adresse:
Haugen 2
4323 Sandnes

Org.nr
985049335

Telefon
51669910
92233389

Vi er opptatt av sunt kosthold og prøver å holde kosten mest mulig sukkerfri.
Frukt og grønnsaker serveres til alle måltider
Varm mat serveres to ganger pr. uke
Vi har kjøkkenmedarbeider i 40% stilling

Adresse:
Haugen 2
4323 Sandnes

Org.nr
985049335

Telefon
51669910
92233389

