
Vedtekter for Breidablikkgrenda familiebarnehage. 

  

 

1. Eierforhold 

 

Breidablikkgrenda familiebarnehage er en privateid barnehage  med 5 plasser 

for barn i alderen 0-6 år. 

Barnehagen har vært drevet siden august 1999. 

Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen. 

Eier er Førskolelærer  (DMMH) med PPU, (praktisk,pedagogisk utdannelse) i 

tillegg fra NTNU. 

Eiers navn: Toril Ysland 

Adresse: Industriveien 50 

Telefon: 971 95 489. 

e-post: husebygrenda@gmail.com 

 

2.  Formål. 

Barnehagen drives etter bestemmelsene i Barnehageloven. Viser til 

formålsparagrafen § 1, i barnehageloven: «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.» 

Rammeplan for barnehagen er en forskrift til barnehageloven som alt arbeid 

bygges ut i fra, hva barnehagen  skal inneholde og hvilke ansvar barnehagen 

har. 

https://www.udir.no/contentassets/5d0f4d947b244cfe90be8e6d475ba1b4/ram

meplan-for-barnehagen---bokmal-pdf.pdf 
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    3.Opptak og oppsigelse 

 

Barnehageåret varer fra 1. august til og med 31.juli. Barnehageplassene tildeles 

etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim kommune og det søkes via 

kommunens skjema for – www.trondheim.kommune.no hvor det er felles 

søknadskjema hvor ønsket barnehage føres opp. 

Opptakskretsen er barn bosatt i Trondheim kommune.  

Barnehagens egne opptakskriterier: 

1. søsken av barn som har plass i barnehagen. 

2. hensyn til barnegruppas sammensetning. 

3. barn fra nærmiljøet. 

Oppsigelse. 

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med en måned varsel, regnet fra den 

første eller femtende i måneden. Unntak: i perioden fra 1. april til og med 31. 

juli er oppsigelsesfristen satt til 2 måneder. 

 

 

4. Åpningstid/ferier. 

Barnehagen er åpen mandag til fredag i tidsrommet kl. 07.00- 16.30 

 

Barnehagen er i utgangspunktet stengt i juli måned, men etter avtale med 

foreldre kan ferien ev. forflyttes i uka før eller uka etter, men helheten er at det 

er stengt en måned som er betalingsfri. 

Barnehagen er stengt i mellomdagene i jula og den «stille uke» i påska, 

( mellomdagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag). 

Det er 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår.  

 

 

http://www.trondheim.kommune.no/


5. Samarbeid med andre barnehager. 

Vi er tilknyttet samarbeid med fire andre familiebarnehager. Vi har 

samarbeidsgruppen , Nettverk Sydvest med Brudalstunet, Gulbrandsvegen, 

Svalevegen og Sørbruvegen familiebarnehager. Vi har samarbeidsmøter jevnlig 

på kveldstid og vi avtaler innbyrdes til aktiviteter/turer med barna. 

 

6. Foreldreråd/samarbeidsutvalg 

Jamfør Barnehageloven § 4 skal det være et foreldreråd/samarbeidsutvalg.  

Samtlige foreldre til barna er medlem av samarbeidsutvalget. Vi samarbeider 

kontinuerlig ved henting/bringing, utviklingssamtaler, foreldrekaffe, 

foreldremøte. Samtidig er foreldre velkommen til å ta kontakt når de måtte 

ønske det. Barnas behov i fokus! 

 

7. Betaling av barnehageplass. 

Barnehagen følger kommunens satser fortløpende for barnehageplass. 

Kostpenger kommer i tillegg. 

Barnehagen har samme bestemmelser som Trondheim kommune også når det 

gjelder krav til søskenmoderasjon, samt redusert betaling på grunnlag av 

inntekten etter lov og regler. 

 

8. Taushetsplikt og opplysningsplikt.  

Barnehagen har i henhold til barnehageloven taushetsplikt. Barnehagen har 

opplysningsplikt til sosialtjenesten ved behov. 

 

9. Dyrehold 

I samme hus bor familiens golden rettriever , men hunden er adskilt fra 

barnehagens oppholdsareal, også på kveldstid. 

 

10.   Barnehagens facebookside 

Barnehagens facebookside,: Breidablikkgrenda familiebarnehage. 



Legges ut anonyme bilder av barna slik at dere får se aktiviteter/turer gjennom 

barnehageåret. 

Bilder som ikke er anonyme vil bli sendt til foreldre via sms. 

 

 

Vedtekter , sist oppdatert 15.03.2023 

 

Toril Ysland, Breidablikkgrenda familiebarnehage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 

 

         

 

 



 

 

 

 

 


