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Eierforhold 

Lekeplassen familiebarnehage AS og Nydammen familiebarnehage er privateide 

barnehager med til sammen 15 plasser i alderen 0-6 år. Lekeplassen 

familiebarnehage AS har drevet siden høsten 2000, Nydammen familiebarnehage 

AS har drevet siden 2001. 

 

Ansvar 

Eier har administrativt og økonomisk ansvar, barnehagelærer har pedagogisk ansvar 

for barnehagene. Barnehagelærer har styreransvar for barnehagene. 

 

Formål 

Lekeplassen familiebarnehage AS og Nydammen familiebarnehage AS drives etter 

bestemmelsene i Lov om barnehager §1. 

Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagene 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. Barnehagene skal 

møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne bardommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trugt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagene skal fremme demokrati og likestilling og 

motarbeide alle former for diskriminering. 

(Barnehageloven § 1 Formål) 

 

Bemanning / vikarordning 

Barnehagene forholder seg til gjeldende bemannings- og pedagognorm. 

Barnehagene har egen vikarordning. 

 

Samarbeidsbarnehager 

Vikåsen familiebarnehage AS og Løkka familiebarnehage. 



 

Åpningstider / ferier 

Barnehagene er åpen f.o.m mandag t.o.m. fredag fra kl. 0700 til 1630. Barnehagene 

har sommerstengt 4 uker i juli, julaften, romjul og nyttårsaften. Barnehagene har 

åpent mandag og tirsdag i påsken. Barnehagene har 3 planleggingsdag i året. 

 

Opptak 

Barnehageåret er fra 1. august til 31. Juli. Juli måned er feriemåned. 

Barnehageplassen tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim 

kommune v/ Fagenhet for oppvekst og utdanning. Søknad om opptak sendes 

elektronisk på nettadresse innen 1. mars hvert år  

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/. Barn som 

ønsker overflytting må søke innen 1. februar.  

Barnehagene tilbyr kun heltidsplasser (41 timer eller mer) 

 

Oppsigelse 

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med  1 –en-  måneders varsel regnet fra den 

første i måneden. Unntak;  i perioden april/juni, er oppsigelslestiden 2  -to- mnd. 

Oppsigelse kan gis ved manglende betaling med 1 måneds varsel. 

 

Opptakskrets 

Barn bosatt i Trondheim kommune og nærliggende kommuner. 

 

Opptakskriterier 

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritet 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.  Lenke til 

hovedopptak: https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/ 
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Felles for trondheimsbarnehagene:  

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, 4-4, 

annet 

    Og fjerde ledd. 

Barnehagens egne kriterier: 

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

barnehage. 

4. Gruppens sammensetning. 

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

6. Søsken av barn som har tidligere hatt plass i barnehagen. 

7. Nærmiljø 

8. 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 trondheimsbarnehagene: 

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, 4-4, 

annet 

    Og fjerde ledd. 

 

 

 



Barnehagenes egne kriterier 

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

barnehage. 

4. Gruppens sammensetning. 

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

6. Søsken av barn som har tidligere hatt plass i barnehagen. 

7. Nærmiljø 

8. Loddtrekning 

 

SUPPLERINGSOPPTAK: 

Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak el. 

overflyttingsopptak, til ledige plasser i løpet av året. 

Felles for trondheimsbarnehagene: 

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om Barnehager § 18 

    Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og /eller sykehus.(alle typer opptak) 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 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 

 

Barnehagenes egne opptakskriterier: 

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

barnehage. 

5. Gruppens sammensetning. 

6. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

7. Søsken av barn som har tidligere hatt plass i barnehagen. 



8. Nærmiljø 

9. Loddtrekning 

 

Foreldrebetaling 

Stortinget fastsetter foreldrebetalingen etter veiledende makspris. Foreldrebetalingen 

skjer forskuddsvis hver måned. Det  betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.  

Lekeplassen familiebarnehage AS og Nydammen familiebarnehage AS følger 

Trondheim kommune sine maksimalsatser til enhver tid. Familiebarnehagene tar 150 

kr. pr. mnd. i kostpenger. 

 

Søskenmoderasjon / redusert betaling på økonomisk grunnlag 

Lenke til søskenmoderasjon og redusert betaling på økonomisk grunnlag : 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/#hva_gir_redu

sert_pris_pa_barnehagekontingent 

 

Årsplan 

Veiledende årsplan for den pedagogiske driften av barnehagen utarbeides for ett år 

av gangen og følger barnehageåret. Årsplan utarbeides på grunnlag av rammeplan 

for barnehager og tilpasses lokale forhold.  

Foreldrene får planen til orientering. 

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver av barnehagene ha et 

foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna 

og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom hver 

familiebarnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 

organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i familiebarnehagene, slik at 

hver gruppe er likt representer. Familiebarnehagenes eier kan delta etter eget ønske, 

men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehagenes eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. 
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Taushetsplikt og opplysningsplikt 

Barnehagene skal i h.h.t Lov om barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt § 

44 og opplysningsplikt til Barnevernstjenesten § 45 og § 46. 

 

Politiattest 

Barnehageloven krever politiattest på ansatte og vikarer. 

 

Vedtektenes varighet 

Vedtektene er fastsatt av eier. De kan revideres som følge av eierforhold, antall hjem 

eller at andre forhold endres. 

 

Forsikring 

Barnehagene har forsikret barna og absatte for ulykke/skade/død. 

 

Internkontroll / Risikovurdering 

Barnehagene har utarbeidet et eget internkontroll- og risikovurderingssystem. 

 

Vedtektene er oppdatert siste gang 01.04.2023 

 

 

Trondheim 01.04.2023 

Nina Bakken Antonsen 

Lekeplassen- og Nydammen familiebarnehager AS 

 


