
Vedtekter Gulbrandsvegen familiebarnehage  

1. Vedtekter: 
Vedtektene gjelder fra 01.04.23 

2. Eierforhold: 
Gulbrandsvegen Familiebarnehage er en privateid barnehage med opptil 5 plasser 
for barn i alderen 1-3 år. 
Eier er selvstendig næringsdrivende. 
Eiers navn og adresse: 
Ann Høvik Molden, Gulbrandsvegen 15, 7088 Heimdal 
Telefon: 
920 96 625 
E-postadresse: 
annhovik@gmail.com  

3. Formål:  

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 skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk 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 og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få 
utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal 
møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering. ( barnehagens formålsparagraf)  

Barnehagen drives i samsvar med barnehagelovens formål, kommunale vedtak og 
planer for den enkelte barnehage. Barnehagen følger barnehagelovens 
bestemmelser, rammeplanen for barnehagen og andre forskrifter og retningslinjer 
som er fastsatt av kunnskapsdepartementet.  

4. Opptakskriterier 
For opptak og frister se Trondheim kommune sine sider: 
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117750075/Opptak-og-frister 
Opptak av barn til ledige plasser skjer etter søknad. Opptak foretas av Trondheim ko 
mmune v/Opptakskontoret. 
Søknad om opptak via søkerportalt, innen 1.mars hvert år. 
www.trondheim.kommune.no 
Opptakskrets: 
Barn bosatt i Trondheim kommune  

 



5. Utvalg: 
En representant fra foreldrene utgjør sammen med eiere og ansatte barnehagens 
samarbeidsutvalg. Representant for dette velges på foreldremøte ved oppstart. Alle 
foreldre utgjør barnehagens foreldreråd.  

6. Åpningstider/ferier: 
Barnehagen er åpen f.o.m. mandag t.o.m. fredag fra kl. 07.30-16.15. Barna hentes 
og bringes innenfor dette tidsrommet. 
Barnehagen har stengt i hele juli. Barnehagen er i tillegg stengt i romjula (lille julaften 
og julaften), mellomdagene i påska og andre helligdager. 
Det inngår 5 planleggingsdager i året. Disse dagene vil det bli gitt beskjed om i god 
tid.  

7. Foreldrebetaling: 
Eier fastsetter foreldrebetalingen for et år av gangen. Ikke utover makspris, se 
http://www.trondheim.kommune.no/barnehage/pris/ 
Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder i året. 
Juli er betalingsfri.  

8. Ansvar: 
Barnehagen har forsikret barna mot ulykke. 
Foreldrene har ansvar for barna ved bringing og henting. 
Dersom barnet blir hentet av noen andre enn foresatte skal barnehagen ha beskjed 
fra foresatte om dette. 
Barnets medbrakte eiendeler til barnehagen har personalet ikke ansvar for.  

9. Helsemessige forhold: 
Syke barn trenger hvile og ekstra pleie 
• Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til 
barnehagen. 
• Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre, må det 
holdes hjemme. 
• Barna bør ha en feberfri dag før barnet kan være i barnehagen. 
• I tvilstilfeller avgjør de ansatte om barnet kan være i barnehagen. Eier har et 
overordnet smittevernansvar for barna og sine ansatte.  

10. Intern kontroll: 
Barnehagen har utarbeidet et internkontroll system som til enhver tid ligger tilgjenge- 
lig i barnehagen  

11. Husdyr: 
Barnehagen har en allergivennlig dvergpuddel.  

12. Bemanning/Vikarordning: 
Eier av barnehagen er utdannet førskolelærer og er ansatt i 100 % stilling. 
Barnehagen har vikarordning/tilkallingsvikar ved sykdom og annet fravær. Alle 
ansatte skal delta i førstehjelpskurs.  

 



13. Areal: 
Barnehagens oppholdsareal er kjøkken, toalett, bad, gang, lekerom og stue. Utenfor 
er et overbygg som benyttes til soving. Ute er det en stor hage med leker og sand- 
kasse.  

14. Samarbeidsbarnehager: 
Barnehagen har et nært samarbeid Brudalstunet fam. Bhg. Barnehagen samarbeider 
også med Sørbruvegen, Svalevegen og Breidablikkgrenda - familiebarnehage. 
(Felles nettverk) 

15. Kostpenger og turpenger: 
Det tilkommer ikke kost/turpenger. Barna får lunsj og frukt i barnehagen. Frokost er 
medbrakt. Dersom barnet spiser grøt, erstatning eller har andre behov skal dette 
medbringes.  

16. Årsplan: 
Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for ett år av 
gangen og følger barnehageåret. Årsplan utarbeides på grunnlag av Rammeplan for 
barnehager og tilpasses lokale forhold. 
Foreldre får planen til orientering. 
Utover den veiledende årsplan, vil det bli gitt ut en mer detaljert månedsplan for den 
gjeldende måned.  

17. Taushetsplikt og opplysningsplikt: 
Barnehagen skal i h.h.t Lov om barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt § 
21 og 22.  

18.Vedtektenes varighet: 
Vedtektene er fastsatt av eier og gjelder for et år av gangen. De kan revideres som 
følge av eierforhold, antall hjem eller at andre forhold endres.  

19.Helseskjema 
Alle foresatte må fylle ut et helseskjema som leveres I barnehagen ved oppstart, 
dette skjemaet blir delt ut på oppstartssamtalen/første dag i barnehagen.  

20. Sykdom 
Barnehagen har 48 timersregel ved omgangsyke og praktiserer en feberfri dag før 
man kommer tilbake. Se eget skriv for mer info om sykdom.  

21. Moderasjon 
Se Trondheim kommune sine sider: 
http://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner/  

22: Oppsigelse 
Det er en måneds oppsigelse fra den 1. i måneden, juli teller ikke som 
oppsigelsesmåned. Oppsigelse skal skje gjennom søkerportalen.  

Dato: 29.03.23 
Eier: Ann Høvik Molden  



 


