
Vedtekter for 

Heimdal Familiebarnehage 

 

Vedtektene for Heimdal familiebarnehage ble vedtatt 1. September 2008. Vedtektene ble 

endret i styremøte 21 november 2022. Endringene gjelder fra 1 Januar 2023. 

Eierforhold: 

Heimdal Familiebarnehage er en privateid familiebarnehage med 10 plasser i alderen 0-6 år. 

Eier har det økonomiske og administrative ansvaret. Førskolelærer har det pedagogiske 

ansvaret. 

Eiers navn: Monica Svestad Kvamstad. 

Adresse: Lundemobakken 19 7072 Heimdal. 

Telefon: 41925246 

Mail: fkvamsta@online.no 

 Formål: Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager§1. Barnehagen skal gi 

barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og 

samarbeid med barnas hjem. 

Bemanning: Eier er selv ansatt i 100% stilling, samt en førskolelærer i 100% stilling. 

Barnehagen har fast vikarordning ved sykdom og annet fravær. 

Forsikring: Barnehagen har skade- og ulykkesforsikring hos Gjensidige. 

Samarbeidsbarnehage: Vindheim Familiebarnehage. 

Parkering: På anvist plass. 

Åpningstider/ferier: 

Barnehagen har åpent f.o.m. mandag t.o.m. fredag fra 0715-1630. 

Barnehagen har stengt 4 uker i juli måned. Denne måneden er derfor betalingsfri. 

Barnehagen har også stengt i romjula(inkl julaften), samt påskeuka og andre helligdager. 

Det er 5 planleggingsdager i året, barnehagen vil da holde stengt. 

mailto:fkvamsta@online.no


Barnehagens oppholdsrom og innemiljø: 

Barnehagens lokaler er godkjent av Trondheim kommune v/Miljøenheten til bruk som 

familiebarnehage. Barnehagens leke- og oppholdsareal er ca 70kvm. Rom som disponeres er 

stue/spisestue, 2 soverom, gang, bad og kjøkken. 

Opptak: 

Barnehageåret er fra 1 August til 31 Juli. Barnehagen tilbyr både hel og delt plass. 

Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim kommune 

v/oppvekstkontoret. 

Søknad om opptak: 

Søknaden sendes elektronisk innen 1 Mars. 

http://trondheim.kommune.no  

Ved overflytting er søknadsfristen 1. Februar. 

Opptakskrets: Barn bosatt i Trondheim kommune. 

 

Opptakskriterier: 

HOVEDOPPTAK. 

Barn som i henhold til Lov om Barnehage§ 12a har rett til barnehageplass og som står uten 

barnehageplass. Det må søkes innen fristen 1. Mars og ønsket oppstartsdato er satt til 

senest august samme år. 

I lov om barnehage § 12a heter det: ”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 forskrift. 

 

 

Felles for alle trondheimsbarnehagene: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager§13. 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. 

http://trondheim.kommune.no/


Barnehagens egne kriterier: 

3. Søsken av barn som går i barnehagen. 

4. Barnegruppas sammensetning. 

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

6. Loddtrekning 

 

OVERFLYTTINGSOPPTAK. 

Barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år. 

Felles for trondheimsbarnehagene. 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. 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. 

Barnehagens egne kriterier: 

3. Søsken av barn som går i barnehagen. 

4. Barnegruppas sammensetning. 

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

6. Loddtrekning. 

 

SUPPLERENDE OPPTAK: 

Felles for trondheimsbarnehagene. 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager§ 13. 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. 

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging, 

skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon 

/stengning ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak. 



Barnehagen egne kriterier: 

4. Søsken av barn som går i barnehagen. 

5. Barnegruppas sammensetning. 

6. Barn bosatt i barnehagen opptaksområde. 

7. Loddtrekning. 

 

Oppsigelse: 

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med 2 måneders varsel, regnes fra den 1. i måneden. 

Oppsigelse kan gis ved manglende betaling. 

Ved avvikling av barnehagen er det 3 måneders oppsigelse. 

Helseopplysninger: Foreldrene må fylle ut skjema om helseopplysninger før oppstart i 

barnehagen. 

Foreldrebetaling: 

Eier fastsetter kontingenten for et år av gangen. Ikke utover maksimalpris på kr 2655kr. 

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis. Det betales for 11 mnd. i året. 

Permisjon fra barnehageplassen: Ved søknad om permisjon fra barnehageplassen må det 

skje skriftlig med 2 måneders varsel. 

Moderasjoner: 

Henviser til Trondheim kommunes nettside: https://trondheim.kommune.no/barnehage/  

Barnehagens samarbeidsutvalg/foreldreråd: 

Alle foreldrene i barnehagen er med i foreldrerådet. Foreldrerådet velger en representant 

m/vara til samarbeid for et år av gangen. Foreldrerådet og brukerrådet skal ivareta barnas og 

foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barnas utvikling – og aktivitetsmuligheter. 

Antall medlemmer i samarbeidsutvalget er 4. Foreldrerådet velger medlemmene i 

samarbeidsutvalget ved det første foreldremøtet på høsten. 

Internt kontrollsystem: Barnehagen har eget internt kontrollsystem(IKS) 

Årsplan: 

Årsplan for den pedagogiske siden av familiebarnehagen utarbeides, for et år av gangen, og 

følger barnehagerådet. 

Årsplan utarbeides på grunnlag av Rammeplanen for barnehager og tilpasses lokale forhold. 

https://trondheim.kommune.no/barnehage/


Foreldrene får årsplanen til orientering. Utenom den veiledende årsplan, vil det også bli gitt 

ut mer detaljer i ukeplan for hver enkelt uke. 

Taushetsplikt og opplysningsplikt: 

Barnehagen skal h.h.t. Barnehageloven §§21,22,23 følge bestemmelsen om taushetsplikt og 

opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. 

Vedtektenes varighet: 

Vedtektene er fastsatt av eier og gjelder for et år av gangen. Eier kan endre vedtektene som 

følge av kommunale eller statlige føringer. Endringer i vedtektene krever styrevedtak. 

Endringer i vedtektene legges fram for samarbeidsutvalget. Kopi av de oppdaterte 

vedtektene sendes kommunens barnehageadministrasjon. 

Fra 1. januar 2023 blir det innført et krav i barnehageloven om at hver private barnehage 

skal være et selvstendig rettssubjekt. Kommunen blir tilsynsmyndighet. 

VEDTEKTENE BLE SIST OPPDATERT 01.01.2023 

Med vennlig hilsen Monica Kvamstad. 


