
 

 

Vedtekter for Breidablikkgrenda  familiebarnehage 

 

1. Eierforhold 

Breidablikkgrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser 

for barn i alderen 0 til 6 år. Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk 

ansvar for familiebarnehagen. Eier er førskolelærer i grunnutdanningen. 

Eiers navn: Toril Ysland 

Adresse. Industriveien 50 

7072 Heimdal 

Telefon: 971 95 489 

e-post: husebygrenda@gmail.com 

 

2. Formål 

Barnehagen drives etter bestemmelsene i barnehageloven. Viser videre til 

formålsparagrafen § 1, i barnehageloven: «Barnehageloven 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 utforsketrang. 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 felleskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former 

for diskriminering. 

 

 

mailto:husebygrenda@gmail.com


 

 

3. Opptak og oppsigelse 

Barnehageåret varer fra 1. august til 31. juli. Barnehageplassene tildeles etter 

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

www.trondheim.kommune.no 

Opptakskretsen er barn som er bosatt i Trondheim kommune. Ved utflytting fra 

kommunen etter tildelt plass kan barnehageplassen beholdes. 

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 to måneder. 

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 skal være en måned stengt som er betalingsfri. 

Barnehagen er stengt i mellomdagene i jula og mellomdagene i påska som er 

mellom palmesøndag og skjærtorsdag. 

Det er 5 planleggingsdager i løpet av ett barnehageår, de vil bli gitt beskjed om 

i god tid. 

Samarbeid  

Barnehagen vil samarbeide med andre familiebarnehager med å møtes for 

felles opplevelser med barna ved å møtes jevnlig to dager i uka. 
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4. Foreldreråd/samarbeidsutvalg 

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem har familiebarnehagen 

foreldreråd/samarbeidsutvalg jamfør Barnehagelovens §4. I foreldregruppa er 

det en kontaktperson og alle foreldre er medlem i samarbeidsutvalget. 

5. Foreldrebetaling. 

Barnehagen følger kommunens satser fortløpende for foreldrebetalingen. 

Kostpeng kommer i tillegg.  

Barnehagen har samme bestemmelser som kommunen når det gjelder 

søskenmoderasjon. Foreldre kan søke om redusert betaling på grunnlag av 

deres inntekt via kommunen. 

6. Pedagogisk drift. 

Styrer som er førskolelærer er ansvarlig og det utarbeides en årsplan for 

barnehagen pr. barnehageår som drøftes med foreldrene ved foreldremøte. 

7. Taushetsplikt og opplysningsplikt 

Barnehagen har i henhold til barnehageloven taushetsplikt. Barnehagen har 

opplysningsplikt til sosialtjenesten ved behov. 

8. Dyrehold 

I samme hus er det en golden rettriever som ikke oppholder seg i samme rom 

som barna. 

9. Digitalt info     

Barnehagen har Facebookside: søk opp : Breidablikkgrenda familiebarnehage 

På Facebooksiden er det anonyme bilder av barna men ett fortløpende innblikk 

i barnas aktiviteter gjennom barnehageåret. 

 

Vedtektene kan revideres, men skal oppdateres.  

Underskrift: Toril Ysland 

Dato: 12.02.20 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


