Vedtekter for Kongletoppen Familiebarnehage AS
Eierforhold:
Kongletoppen Familiebarnehage er en privateid barnehage med plass til 10 barn fra 0 -6 år.
Eierform:
AS
Org.nr: 915610579
Eier:
Wenche Elita Øverland
Kyvannsveien 17
7025 Trondheim
Telefon:
Barnehage mobil: 93411284
E-postadresse:
wencheo@online.no
Ansvar:
Eier har økonomisk og administrativt ansvar. Barnehagelærer har styrer og pedagogisk
ansvar.
Formål:
Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager § 1.
”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".
Bemanning/vikarordning:
Eier og en assistent, begge i 100% stilling har den daglige omsorgen for barna.
Barnehagelærer innehar en 50% stilling. Barnehagen har fast vikarordning ved sykdom og
annet fravær. Alle ansatte skal delta på førstehjelpskurs.

Foreldreråd:
Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet.
De velger sine foreldrekontakter på høstens foreldremøte, de blir valgt for et år av gangen.
Åpningstider/ferier:
Barnehagen er åpen f.o.m mandag t.o.m. fredag fra kl. 07.15 – 16.30.
Barnehagen er stengt 3 uker i juli, romjulen og mellomdagene i påsken.
Det inngår 5 planleggingsdager i året, disse dagene følger Trondheim kommunes skole- og
barnehagekalender.
Dyrehold:
Vi gjør oppmerksom på at det bor hunder i deler av huset som barnehagen benytter. Hundene
er ikke i direkte kontakt med barna.
Opptak:
Barnehageåret er fra 1. august til feriestenging i juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende
opptak. Opptak foretas av Trondheim Kommune v/oppvekstkontoret. Plassen beholdes fram
til høsten det året barnet fyller 6 år.
Søknad om opptak/overflytting skjer via kommunens sider
http://www.trondheim.kommune.no
Opptakskrets:
Barn bosatt i Trondheim kommune. Ved flytting ut av Trondheim kommune mister familien
retten til barnehageplass
Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

Overflyttingsopptak med søknadsfrist 1. februar:
Barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som
søker innen fristens utløp.
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal
foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt fungsjonsevne.
§13, Barnehageloven.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §4-12 og § 4-4,
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Kommunen har
ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.
3. Søsken til barn som har, eller har hatt plass i barnehagen tidligere.
4. Ansattes barn/ families barn.
5. Plassene forbeholdes barn i Byåsen og Dalgård skolekrets.
6. Dersom flere barn har samme prioritet trekkes lodd om plassen.

Hovedopptak med søknadsfrist 1.mars:
Barn som i henhold til Lov om barnehager §12a har rett til barnehageplass og som står uten
barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen og ønsket oppstart dato er satt til senest
august samme år.
I Lov om barnehager §12a heter det: «Barn som fyller 1 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 1 år i september, oktober eller
november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage
fra den måneden barnet fyller 1 år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett
til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrister fastsettes av
kommunen.»
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal
foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt fungsjonsevne.
§13, Barnehageloven.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §4-12 og § 4-4,
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Kommunen har
ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.
3. Søsken til barn som har, eller har hatt plass i barnehagen tidligere.
4. Ansattes barn/ families barn.
5. Plassene forbeholdes barn i Byåsen og Dalgård skolekrets.
6. Dersom flere barn har samme prioritet trekkes lodd om plassen.

Suppleringsopptak
Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller
overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det
skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt
fungsjonsevne. §13, Barnehageloven.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §4-12 og § 4-4,
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Kommunen har
ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage
3. Søsken til barn som har, eller har hatt plass i barnehagen tidligere.
4. Ansattes barn/ families barn.
5. Plassene forbeholdes barn i byåsen og dalgård skolekrets.
6. Dersom flere barn har samme prioritet trekkes lodd om plassen.

Oppsigelse:
Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med 2 mnd.varsel, regnet fra den 1. el. 15. i mnd.
juli er ikke oppsigelsesmnd.
Eier kan gi skriftlig oppsigelse med en mnd varsel fra den første i mnd.
Oppsigelse gis ved manglende betaling

Foreldrebetaling/moderasjoner:
Kontingenten følger kommunens satser. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1.hver
måned. Det betales 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon/andre moderasjoner:
Barnehagen følger Trondheim kommunes regler for moderasjoner.

Kostpenger:
Kommer i tillegg til foreldrebetalingen og skal dekke utgifter barnehagen har til mat. 300 kr.
pr. mnd.
Frokost mellom 08.00-8.30, lunsj 11.00-11.30 Barnehagen server frokost hver dag. På fredag
er det varmlunsj.
Vi har frukt/knekkebrød til ettermiddagsmat kl. 14.30.
Øvrige måltider tas med som matpakke hjemmefra.
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. Utenom den veiledende årsplan, vil det bli gitt ut en mer detaljert
månedsplan for den gjeldende måneden. For nærmere info. om IKT i barnehagen ,spør etter
IKT perm.
Barnehagens oppholdsareal:
85 kvm kjøkken/lekerom, lekerom, hvilerom og leke/undervisningsrom. I tillegg kommer
vindfang/gang 13kvm, barnestue 26kvm, 2 bad hvorav 1 for ansatte. Ute disponerer
barnehagen eget lekeareal.
Taushetsplikt og opplysningsplikt:
Barnehagen skal i h.h.t Barnehageloven følge bestemmelsen om taushetsplikt § 20 og
opplysningsplikt til Sosialtjeneste Barnevernstjenesten § 21 og § 22.
Vedtektenes varighet:
Vedtektene er fastsatt av eier og kan revideres som følge av eierforhold, antall hjem eller om
andre forhold endres .
Forsikring:
Barnehagen har forsikret barna for ulykke/skade/død gjennom Terra.

For Kongletoppen Familiebarnehage 20/12/2017
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

