
Vedtekter for Haugnessvingen 
familiebarnehage.  

 

Eierforhold:  

Haugnessvingen familiebarnehage er en privateid barnehage, godkjent for inntil 10 

barn i alderen 0-5år. Per i dag tilbyr vi 8 heltidsplasser til barn i alderen 0-3år.  

 

Eier’s navn og adresse: 

Beate Aakerholm                                                                                                              

Haugnessvingen 16 

7038 Trondheim 

Tlf: 92810951 

E-post: be-aaker@hotmail.com 

 

Eierform:  

Eier er selvstendig næringsdrivende og har dannet et enkeltmannsforetak. 

Organisasjonsnummer: 995439883 

Eier er utdannet førskolelærer, og har det pedagogogiske, administrative og 

økonomiske ansvaret for barnehagen.  

 

Formål: 

Virksomheten drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager § 1, og i samsvar 

med barnehagens egne vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske 

virksomhet. 

«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.» JF «Lov om barnehager» §1  
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Bemanning 

Eier (førskolelærer) 100% stilling 

Assistent 80% stilling 

Assistent 40% stilling 

 

Vikarordning: 

Barnehagen har fast vikarordning. 

 

Styringsorganer: 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem har familiebarnehagen foreldreråd og 

samarbeidsutvalg. 

Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet, og velger en representant til 

barnehagens samarbeidsutvalg. 

Årsplan for den pedagogiske driften av barnehagen utarbeides for ett år av gangen, 

og godkjennes av foreldrerådet. Den tar utgangspunkt i lokale forhold og rammeplan 

for barnehager. 

 

 

Opptak av barn: 

Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim 

Kommune v/Fagenhet for oppvekst og utdanning. 

 

 

Opptakskrets: 

Barn bosatt i Trondheim kommune og nabokommuner. 

 

 

Hovedopptak: 

Barn som i henhold til Lov om barnehage har rett til barnehageplass og barn som 

står uten barnehageplass. 

Lov om barnehage §16: «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det 

året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra 

august i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av 

den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.»  

 

Søknad om opptak via www.trondheim.kommune.no,  

Hovedopptak innen 1.mars 

Søknad om overflytting er 1. februar. 
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Opptakskriterier: 

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge: 

  Hovedopptak 

- barn som i henhold til Lov om barnehage §16 har rett til 

barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes 

plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest 

august samme år. 

 

Felles for 

trondheims- 

barnehagene 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §18. 

Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om 

barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 

Kommunale 

tilleggskriterier 

3. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få 

plass i samme barnehage. 

4. barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

6. Loddtrekning. 

  Overflyttingsopptak 

- barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen 

barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. 

februar  

Felles for 

trondheims- 

barnehagene  

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §18. 

Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om 

barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 

 

Kommunale 

tilleggskriterier 

3. Barn som fyller 3 år i løpet av året som har plass i en 

familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, 

skal etter søknad prioriteres. 

4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få 

plass i samme barnehage. 

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

6. Loddtrekning 



 

 

  Suppleringsopptak 

- barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for 

hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av 

året.  

 

Felles for 

trondheims- 

barnehagene 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §18.  

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om 

barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse 

eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. 

Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller 

permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved 

hovedopptak/overflyttingsopptak. 

Barnehagens 

egne 

opptakskriterier 

1. Ansattes egne barn har fortrinnsrett 

2. Søsken til barn som har plass i barnehagen 

3. Barnegruppas sammensetning og alder 

4. Barn fra nærområdet 

5. Loddtrekning 

 

 

 

Foreldrebetaling: 

Foreldrebetalingen er til enhver tid gjeldene sats for trondheimsbarnehagene. 

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned.  

 

Dersom betaling ikke foreligger 14 dager etter forfall, vil det sendes påminnelse med 

et purregebyr. Om denne ikke betales, vil regningen bli sendt til inkasso samtidig som 

det blir gitt en oppsigelse av plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra utestående 

betalingsdato. Dette medfører ikke betalingsfritak for ubetalt opphold. 

Det betales for 11 mnd. i året, juli er betalingsfri måned. Det er ikke betalingsfritak 

ved sykdom/fravær. 

 

Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen, som er på kr 200 pr mnd. Dette 

dekker smøremåltid til lunsj, drikke gjennom dagen, frukt/yoghurt på ettermiddagen, 

og et varmmåltid i uka. Matpakke til et måltid må medbringes. 

 

Moderasjon  



Regler for moderasjon vedtas av bystyret og er regulert av Forskrift for 

foreldrebetaling i barnehager. For informasjon og oversikt over 

moderasjonsordninger, se Trondheim kommune sine sider: 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/#heading-h2-4 

 Oppsigelse av barnehageplassen: 

 

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med 2 måneders varsel som gjelder fra den 

1. i hver mnd. Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden. 

 

Eier kan gi oppsigelse med en måneds varsel fra den 1. i måneden. Oppsigelse kan 

gis dersom eier erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i 

søknaden. Uregelmessig betaling eller brudd på barnehagens vedtekter, kan føre til 

at barnet mister plassen.  

 

Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, er det 2 

måneders oppsigelsestid fra eier til foresatte. Det samme gjelder dersom barnehagen 

opphører/stenger. 

 

Åpningstider/Ferier/Planleggingsdager: 

- Barnehagen er åpen mandag – fredag fra kl. 07.30 - 16.30 

- Barnehagen har stengt 4 uker i juli måned. Dette er en betalingsfri måned. 

Barnehagen har i tillegg stengt lillejulaften, romjula, påske og helligdager. 

- Planleggingsdager vil gå samtidig med kommunale barneskoler og 

barnehager. Da er barnehagen stengt. Dato vil bli gitt i god tid. 

 

Leke- og oppholdsareal: 

Barnehagen disponerer eget leke og oppholdsareal innendørs bestående av: 

Egen inngang, garderobe, stue med åpent kjøkken, et soverom/lekerom, og bad med 

stelleplass. I tillegg har vi mulighet for arealer i 2.etage.  

Både oppe og nede har vi ulike lekeapparater og områdene er inngjerdet.  

I tillegg drar vi ofte på turer og til lekeplasser i nærområdet. 

 

Internkontroll:  

Barnehagen har utarbeidet et internkontrollsystem.  

Barnehagens internkontrollsystem er tilgjengelig for gjennomsyn av foreldre/foresatte 

i barnehagen. 

 

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt:  

Barnehagen skal i h.h.t Lov om barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt 

§21, Politiattest §19 og opplysningsplikt til Sosial- og Barnevernstjenesten §21 og 

§22.  
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Forsikring:  

Barnehagen har tegnet forsikring for den tiden barna er i barnehagen.  

 

Vedtektenes varighet:  

Vedtektene fastsettes av eier, og gjelder til de revideres som følge av at forhold 

endres.  

 

 

 

 

Trondheim 02.04.2021  

 

Beate Aakerholm 

 

 

 

Jeg/vi har lest gjennom og godtatt vedtektene ved Haugnessvingen familiebarnehage  

 

 

 

 

Sted og dato:  

 

………………………………  

 

 

 

Signatur foreldre/foresatte  

 

………………………………………………………………...... 

 

 

 


