
VEDTEKTER IMI ÅPEN BARNEHAGE AS  

 

Firma IMI Åpen Barnehage as eies av IMI Kirken. Barnehagen gir tilbud til barn i 

alder 0-5 år i følge med en voksen. 

Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registerets i verdipapirsentralen. 

 

Driftssted IMI åpen barnehage AS drives fra IMI Kirkens lokaler på Tjensvoll i 

Stavanger kommune. 

 

Formål   Formålet er definert i ”Lov om barnehager” § 1. 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 

behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling…» 

Barnehagen har egen formålsbestemmelse etter paragraf 1a; Særlig formål: « 

Vi vil formidle Jesu kjærlighet til små og store, gjennom bibelfortellinger, 

kristne barnesanger og feiring av kristne høytider. Gjennom dette og alt vi 

gjør, vil vi vise at «Guds godhet er tilgjengelig» 

 

Styret Styret er barnehagens øverste organ og består av 2 personer oppnevnt av styret 

i IMI Kirken. Styret er beslutningsdyktig når 2 representanter er tilstede. 

Styrets leder har dobbelstemme. Beslutninger treffes på simpelt flertall. 

 

Opptak  Åpne barnehager skiller seg fra andre driftsformer ved at barna ikke blir  

tildelt fast plass. Foreldre/ omsorgsperson kommer med barna til barnehagen 

til de tider og dager de selv ønsker innenfor barnehagens åpningstider. 

 

Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende kontaktskapende og  

samordnendeorgan. SU består av 1 representanter fra foreldre/ omsorgsperson, 

og 1 representanter fra de ansatte i barnehagen. Barnehagens styrer kan delta i 

utvalget etter eget ønske. 

 

Brukerbetaling Styret fastsetter brukerbetaling etter gjeldende priser i kommunen. 

 

Åpningstid Barnehagen har åpent 4 dager i uken. Åpningstiden er kl 09.30-13.30 

Barnehagen følger skoleruta til Stavanger Kommune og holder stengt i 

skolens ferier og fridager. Barnehagen har 5 planleggingsdager årlig. 

 

Aksjer Selskapets aksjekapital er på kr 100.000 fordelt på 1000 aksjer pålydende 

100,-. Overgang av aksjer skal godkjennes av generalforsamlingen. 

 

Internkontroll IMI Kirken har utviklet et internkontrollsystem for barnehagen og øvrige 

enheter/ selskaper. Eier er ansvarlig for at internkontrollsystemet ivaretas. 
 

Ordinær generalforsamling  

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:  

1. Fastsette resultatregnskap og balanse 

2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til 

den fastsette balanse, samt utdeling av utbytte.  

3. Valg av styre 

4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under 

generalforsamlingen.  

 

Stavanger,  05 desember 2015 


