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Vedtekter 2019 for Bamsehiet familiebarnehage 
 
Organisasjonsnummer: 993 892 386  
Adresse: Jarveien 46 
7080 HEIMDAL 
Åpningstider: 0730-1630 
Telefonnummer Barnehagen: 93491932 
Telefon eier: Tove Thorolvsen 48243710 
Kontonummer: 9485 05 60999 
Mailadresse: bamsehiet@yahoo.no 
 
 
Foreldrebetaling og matpenger: 
 

- Foreldrebetalingen skal være inne innen den 5. I hver måned. Hvis du trenger en 

annen dato kan du avtale dette med barnehagen. Fra 2018 vil matpengene øke til 350 

pr barn pr måned. Satsene på foreldrebetaling for 2019 er følgende: I Trondheim 

kommune sine nettsider gjøres søknader på moderasjoner av ulike slag. 

- SATSER FOR 2019: (hvis man ønsker mat så plusser man på 350 på barnehageprisen) 

 
Oppholdstid per uke og kostnad per måned fra 01.01.19: 

Inntil 9 timer: 460 kroner. 
9-17 timer: 970 kroner. 
17-25 timer: 1560 kroner. 
25-33 timer: 2145 kroner. 
33-41 timer: 2700 kroner. 
41 timer eller mer: 3040kroner. 

 
 

 
Eierforhold: 
 

- Bamsehiet familiebarnehage er en offentlig godkjent familiebarnehage som har vært i 

drift siden 1997. Barnehagen drives i leide lokaler i Jarveien 46 på Heimdal.  

- Barnehagen ligger sentralt til på Heimdal med gode bussforbindelser til og fra 

Trondheim sentrum. 

- Eier har selv drevet barnehagen i sammenhengende 19 år og er utdannet 

barnehagelærer fra Dronning Mauds Minne (DMMH) 

- I barnehagen er det plasser til 8 barn (under 3år) eller hvis alle er over 3 har vi plass til 

10 stk. Barnehagen er godkjent for 10 barn. 
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- Barnehagen drives i samsvar med bestemmelsene Lov om barnehager med 

forskrifter og retningslinjer som Barn- og familiedepartementet til enhver tid 

fastsetter. 

 

 

Formål: 

- Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få 

utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. (Lov 17 juni 2005 nr. 64 om 

barnehager) 

- I barnehagen vår står vi for verdier som blant annet lek, utforskning, bevegelse, 

vennskap og nestekjærlighet og glede høyt i kurs. 

- Barnehagen har årsplan, månedsplan, foreldremøter og foreldresamtaler årlig.  

- Barnehagens arbeid blir dokumentert via Årsplan, månedsplaner, månedsbrev som 

foreldre og tilsynsmyndighet får tilgang til. 

  

- https://www.facebook.com/Bamsehiet-Barnehage-596772333758933/ 

 

- Her blir det synliggjort hvordan vi jobber med de 7 fagområdene.   

- I progresjonsplanen finner dere konkrete beskrivelser over hvordan vi jobber for 

å oppnå målene som er satt i Rammeplanen (2017) samt de forskjellige 

fagområdene.  

- Progrresjonsplan2019/20 

 

Bemanning: 

- Barnehagen har i dag en bemanning som følger: 

- Barne – og ungdomsarbeider i 100% stilling 

- Assistent i 100% stilling 

- Styrer/Barnehagelærer i 100% stilling. 

- Manpower brukes ved behov.  
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Åpningstider/ planleggingsdager/ feriestengning: 
 

- Barnehagen har åpent hver dag i 11 måneder i året. Åpningstidene er fra klokka 0730 

til 1630. (9 timer) 

- Barnehagen har planleggingsdager i samme tidsrom som Trondheim kommune (5 

dager pr år) Disse vil bli godt synliggjort i årsplanen. 

- I stedet for planleggingsdagen i august hvert år har Bamsehiet flyttet den til siste 

virkedag før jul. Det ar åpent som vanlig i august. 

- Barnehagen har stengt i Romjul, Påskeuken og Juli måned. 

- Foreldrene betaler ikke foreldrekontigent i juli måned. 

            Sammarbeidsbarnehage: 

- Bamsehiet har de siste 10 årene hatt Tillertoppen familiebarnehage som 

samarbeidsbarnehage. 

- Her møtes vi for felles turer, avslutninger og annet som foregår i nærmiljøet. 

- Barnehagene brukes også hverandres vikarordninger.  

- Vi møtes også til faglige diskusjoner, felles førstehjelpskurs, felles planleggingsdager. 

- Til sammen blir våre to barnehager en gruppe på 20 barn. 

- Alle er underlagt taushetsplikt. 

 

Barns og foreldres medvirkning: 

- Barna her rett til medvirkning og skal derfor kunne gi utrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Dette kan blant annet gjøres ved jobbing i prosjekt 

hvor prosjektet er avhengig av barns medvirkning for at det skal vokse seg frem. 

- Barnehagen har foreldreråd og samarbeidsutvalg og møte blir avholdt årlig. 

- Ny representant blir valgt hvert år ved møte og en av oppgavene er å godkjenne 

årsplan på foreldrenes vegne. 



 4 

- Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Barnehagen vår har 1 foreldrerepresentant og 1 representant fra barnehagen som ikke 

er eier.  

- Barnehagens styrer har ansvar for å fremlegge saker av betydning for rådet. 

 

 

 

Sikkerhet i barnehagen 

- Barnehagen har internkontrollsystem. Kurs gjennomført i nov 2018. Dette er godkjent 

av Private Barnehagers landsforbund og er et godkjent HMS kurs. 

- Alle ansatte har vist politiattest. 

- Alle ansatte har underskrevet taushetserklæring 

- Alle ansatte har et system for å ivareta sikkerheten ute og inne i barnehagen. 

- Alle ansatte i Bamsehiet har også opplysningsplikt til den kommunale helse – og 

omsorgstjenesten, barnevernstjenesten, barnevern. 

- Alle ansatte i Bamsehiet har plikt til å melde fra om og hindre (avverge) hendelser 

som kan skade eller kan sees på som en fare for en annen person. (avvergelsesloven) 

- Ved ulykke eller dødsfall hos ansatte eller andre i barnehagen vil styrer avgjøre 

om barnehagen skal holde stengt i en kort periode. 

 

 

 

Opptak/ Oppsigelse av barn i Bamsehiet: 

- Oppsigelsen i barnehagen er 1 mnd. fra den første i hver måned.  

- All inntak/ oppsigelse går gjennom Trondheim kommunes sin hjemmeside. 

- Alle søknader om rabatter/refusjoner finner dere i Trondheim kommunes sine 

hjemmesider. 

- Bamsehiet prioriterer (utover Trondheim kommunes sine opptakskriterier) barna til 

Ansatte, søsken, samt barn i nærmiljøet. 

- Barnehagen har fokus på å skape stabile barnegrupper og prioriterer derfor barna som 

bor i nærheten av barnehagen. 

- Barn fra 10 mnd- 5 år kan søke plass, men foreldre bør sjekke med oss om det går 

mange stort barn i kullet i søkeåret.  Dette er for å hindre at barnet ikke har 

jevnaldrende å leke med. 
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- I hovedsak så går barn fra 1- 3 år i vår barnehage, men foreldrene kan enes om å 

fortsette hvis flere av barna velger å bli i barnehagen til skolestart. 

- Hovedopptaket er 15 mars hvert år. 

 

 

 

- Her finner du informasjon om opptak i Trondheimsbarnehagene: 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/#heading-

h2-5 

 

 

 

Vedtektene i 2019 

 

 

Vedtektene er utarbeidet av barnehagelærer/styrer Tove Thorolvsen 

De gjelder inntil nye er utarbeidet. 

 

Heimdal  

12 august 2019 

 

 
 


