
VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE  
  

  

Eierforhold  

  

Kystadhaugen familiebarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for inntil 10 barn i 

alderen 0-6 år. Per i dag tilbyr vi kun plasser til barn i alderen 0-3 år, fordelt på 8 

heltidsplasser. Barnehagen eies og drives av May-Linn Holden som er utdannet 

Barnehagelærer.  

  

Eier: May-Linn Holden  

Adresse: Kystadhaugen 2, 7024 Trondheim  

E-post: may-linnholden@hotmail.com  

Telefon: 928 81 232  

              920 97 101 (eier privat)  

Eierform  

Eier er selvstendig næringsdrivende og barnehagen drives som aksjeselskap med 

organisasjonsnr: 928324818 

 Eier har det pedagogiske, økonomiske og administrative ansvaret for barnehagen.    

  

Formål  

Virksomheten drives etter bestemmelser i Lov om barnehager §1.Barnehagen skal gi barn under 

opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas 

hjem.  

Barnehagen følger barnehagelovens bestemmelser, forskrifter og retningslinjer som er fastsatt 

av kunnskapsdepartementet. 

 

Bemanning  

Eier (Barnehagelærer) 100 % stilling  

Assistent 100 % stilling  

Assistent 20 % Stilling  

 

Samarbeidsbarnehager: 

Kystadhaugen familiebarnehage samarbeider med Bekken Familiebarnehage  



 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem har familiebarnehagen foreldreråd og 

samarbeidsutvalg.  

Alle foreldre til barn i barnehagen danner barnehagens foreldreråd, og velger en representant til 

barnehagens samarbeidsutvalg.   

  

Årsplan  

Det utarbeides en årsplan for den pedagogiske driften for et år av gangen. Den tar utgangspunkt 

i lokale forhold og rammeplanen for barnehagen. Årsplanen skal godkjennes av barnehagens 

foreldreråd.  

  

Vikarordning  

Barnehagen har fast vikarordning.  

  

Åpningstider/ferier  

Barnehagen har åpent mandag-fredag fra kl.07.30-16.30  

Barnehagen holder stengt 4 uker i juli måned, som er en betalingsfri måned.  

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

Det inngår inntil 5 planleggingsdager per år som går samtidig med kommunale skoler og 

barnehager. Barnehagen er da stengt.  

  

Foreldrebetaling  

Eier fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen. Ikke utover makspris, som til enhver tid 

følger kommunens gjeldende satser.  

Betaling skjer forskuddsvis hver måned, med forfall den 1. i hver måned. Det betales for 11 

måneder i året da juli er betalingsfri. Det er ikke betalingsfritak ved sykdom/fravær.  

Dersom betaling ikke foreligger 14 dager etter forfall, vil det påløpe et purregebyr på 70kr, 

påfølgende måned. Ved gjentagende manglende betaling vil regningen bli sendt til inkasso 

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

betalingsdato.  

  

  

Gjeldende satser  

Barnehagen følger Trondheim kommunes til enhver tid gjeldende satser.   



Kostpenger kommer i tillegg på 200,- pr mnd 

  

Moderasjon  

Regler for moderasjon vedtas av Bystyret og er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i 

barnehager.  

For informasjon og oversikt over hvilke moderasjonsordninger som finnes se Trondheim 

kommune sine nettsider:  

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

  

Opptak av barn  

Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. 

Opptaket foretas av Trondheim kommune v/Fagenhet for oppvekst og utdanning. Søknad 

om opptak sendes elektronisk på fastsatt skjema via  

https://trondheim.ist-asp.com/trondheimpub/login.htm  

  

For mer informasjon om barnehageopptaket, se Trondheim kommune sin nettside:  

 https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/#heading-h2-2  

  

Søknadsfrist for barnehageplass er 1.mars Søknadsfrist for overflytting er 1.februar  

    

Opptakskrets  

Barn bosatt i Trondheim kommune.  

  

Opptakskriterier  

Felles for Trondheimsbarnehagene  

  

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  

6. Barnehagen kan ikke ta imot barn som sitter i rullestol, pga lokalenes fysiske utforming 
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Oppsigelse   

Oppsigelsestiden er 2 måneder og gjelder fra den 01. i måneden.  

Oppsigelse av plass skal leveres barnehagen skriftlig og må samtidig registreres via 

søknadsportalen på Trondheim kommunes sine nettsider. Ved flytting mellom private 

barnehager eller private og kommunale barnehager, må nåværende barnehageplass sies opp.   

Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden.    

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som av ulike årsaker ikke 

skal benytte seg av plassen allikevel.   

Dersom oppsigelse fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder samme 

oppsigelsestiden på 2 måneder fra eier til foresatte. Det samme gjelder dersom barnehagen 

opphører/stenges.  

Oppsigelse av barnehageplass kan gis med 1 måneds varsel fra eier, dersom barnehagen 

opplever manglende betaling eller gjentagende brudd på vedtektene.  

  

Barnehagens leke- og oppholdsareal  

Barnehagen drives i egne lokaler med egen inngang bestående av garderobe, kjøkken, bad og 

lekerom/oppholdsrom med utgang til platt og eget uteområde. I tillegg benytter vi oss av 

nærmiljøet med lekeplass og skog i umiddelbar nærhet.  

  

Internkontroll  

Barnehagen har utarbeidet et internkontrollsystem som er tilgjengelig for gjennomsyn av 

foreldre/ foresatte i barnehagen.  

  

Forsikring  

Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet for alle barna i barnehagen , gjennom TRYG forsikring 

  

  

Taushetsplikt/opplysningsplikt/Politiattest/helseattest  

Barnehagen følger i henhold til Lov om barnehager bestemmelsene for:  

Politiattest §20 

 Taushetsplikt §21 

Opplysningsplikt i sosialtjeneste og Barnevernstjenesten §21 og §22  

  



For mer info se: LOV OM BARNEHAGER-  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/200506-

17-64  

  

Vedtektenes varighet  

Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at forhold endres.   

  

  

Trondheim 10.01.2023 

 

May-Linn Holden  

Styrer  

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

  

Sted og dato:  

---------------------------------------------------------  

Signatur foreldre/foresatte  

  

……………………………………………………………......  
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