
VEDTEKTER FOR LØKKA  FAMILIEBARNEHAGE: 

  

Navn og eierforhold: 
  

Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som 

et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av 

eieren, barnehagelærer, de andre ansatte og foreldrene. 

  

Rammer for driften: 
  

Familiebarnehagen skal drives i samsvar med  ”Lov om barnehager” 

med de til en hver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer. Barnehagen 

skal drives som privat/frittstående barnehage, og driften er basert på 

foreldrebetaling, kommunalt tilskudd og statsstøtte for barnehager. 

  

Formål: 
 

Familiebarnehagens formål er å gi barna et godt miljø med vekt på lek 

og samspill med andre barn. Barnehagen skal i samarbeide med 

foreldrene sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter der 

stimulering, utfoldelse og etisk utvikling er viktige metoder og mål. 

"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." Barnehageloven § 1-2 



 

Sammarbeidutvalg/Foreldrekontakt: 
  

Foreldremøte skal avholdes en gang på høsten, om det blir nødvendig 

med flere tar vi et til på våren. Innkallelse skal skje med to ukers varsel. 

Personalet skal være med på disse møtene. Eieren skal innkalle til 

foreldresamtale to ganger i året og ellers om det anses nødvendig. Alle 

foreldre deltar i foreldrerådet, og vi har to foreldrekontakter. 

  

Personell: 
  

Personalet består av: 

Eier i 100%  

Barnehagelærer i 50% stilling 

Assistent i ca 80% stilling. 

Barnehagen har vikar som trer inn ved sykdom. 

  

 

Barnehagens størrelse: 
  

Familiebarnehagen består av ett hjem, med leke og oppholdsrom inne på 

10m2 pr. barn.  Antall barn totalt er 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opptak: 
  

Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. 

Opptak foretas av Trondheim Kommune v/opptakskontoret. 

Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema til Trondheim 

kommune. Oppvekstkontoret, 7004 Trondheim. via internett, 

innen 1 mars hvert år www.trondheim.kommune.no 

  

Hovedopptak: 
  

-barn uten barnehageplass som det søkes plass for innen fristen 

1. Mars og som ønsker plass fra august samme år 
  

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. 
  

Overflyttingsopptak: 
  

-barn med barnehageplass som ønsker plass i annen barnehage fra 

 august samme år og som søker innen fristen 1. Februar 
  

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 fyller 3 år i løpet av året og har plass i en  familiebarnehage, 

    og som ønsker plass i en ordinær barnehage, skal etter søknad 

    prioriteres. 
  

Suppleringsopptak: 
  

-barn med og uten barnehageplass som søker utenfor frist for 

hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året 
  

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

http://www.trondheim.kommune.no/


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 barnehagen pga nedleggelse eller 

permisjon/stenging, skal prioriteres. 
  

  

Opptakskriterier for Løkka familiebarnehage: 
  

1:   Søkere som har/har hatt søsken i barnehagen skal prioriteres. 
  

2:   Barn og barnebarn av ansatte i barnehagen skal prioriteres,  

       uansett hvilken kommune de tilhører. 

 

3: Barn som er i familie/slekt med barn som har/har hatt plass  

 i barnehagen. 
  

4:     Barnehagen vil sørge for å ha best mulig sammensatt gruppe med 

        hensyn til alder og kjønn. 

 

5: Vi tar også inn søkere fra Malvik kommune 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åpningstider: 
  

Åpningstiden er vanligvis fra 07:30 – 16:30 . Vi har stengt den stille 

uke(påsken) julaften, romjulen og nyttårsaften.  Lørdag og helligdager 

samt 4 sammenhengende uker i juli mnd. holder familiebarnehagen 

stengt. 

  

 

Frammøte: 
  

Barna må følges til å fra barnehagen. Ved avvik må avtale gjøres med 

eier, barnehagelærer eller assistenten. Ved fravær må beskjed gis før 

klokken 10:00. (Det må gis beskjed om det er andre enn 

foreldre/foresatte som henter barnet på slutten av dagen). 

  

Betaling: 
  

Foreldrekontigenten skal være inne på konto den 25. I hver mnd. 

Innbetaling må være punktlig, da personalets lønn baseres på dette. Ved 

for sen innbetaling uten forvarsel, kan barnet miste plassen i barnehagen. 

Vi følger Trondheim kommunes regulativ for betaling. 

  

Oppsigelse: 
  

Foreldre/foresatte kan si opp plassen med minst 2 mnd. varsel. Det må 

betales for oppsigelsesperioden. Dispensasjon kan gis dersom 

foreldre/foresatte eller familiebarnehagen skaffer nye barn slik at plassen 

blir fylt opp. 

  

Helse: 
  

I tilfeller der sykdom oppstår mens barnet er i barnehagen, skal barnet 

hentes av foreldre/foresatte. Syke barn kan ikke oppholde seg i 

barnehagen. Barnet skal kunne delta i utendørs aktiviteter. Det må gis 

beskjed om generell helsetilstand ved oppstart. Barnehagen har kollektiv 



ulykkes forsikring i gjensidige NOR 

  

Taushetsplikten:   

  

Ansatte og foreldre i barnehagen er underlagt taushetsplikt jfr. Lov om 

barnehager paragraf 16. Dette gjelder også styret og foreldreråd. 

  

Endringer:   

                    

Endringer av vedtekter og foreldrekontigent kan ikke gjøres uten eiers 

samtykke. 

  

  

              Jonsvatnet    27.04.2020. Grete Mortensen 

 


