
       VEDTEKTER FOR PERSLIA FAMILIEBARNEHAGE 
 

1 Eierforhold 
    Perslia Familiebarnehage er en privateid barnehage med opptil 5 plasser for barn i alder 0-6 år. 

    Barnehagen er godkjent av Trondheim kommune 

 
Barnehagens eierform er: 
Selvstendig næringsdrivende 

Eier Anne Tesaker 

Adresse: Perslia 9 7088 Heimdal 

Organisasjonsnummer 989068989 

 

2 Formål 
Barnehagen drives etter bestemmelsene i lov om barnehager§ 1 

Barnehagen har utvidet Kristen formålsparagraf 

 

3 Bemanning 
Førskolelærer/Pedagogisk leder er ansatt i 100% stilling 

Daglig  bemanning pr. Gruppe: inntil 4-5 barn skal tilsvare full stilling. 

Barnehagen har fast vikarordning ved sykdom og annet fravær. 

Skulle sykdom oppstå på ansatte og vikarer samtidig, og det ikke lar seg 

 gjøre å skaffe vikarer må barnehagen stenge. 

Familiebarnehagen kan til tider ta imot personer på arbeidstrening fra NAV. 

 

4 Åpningstider 
   Familiebarnehagen holder åpent fra kl. 7.30 til kl. 16.30 ukens 5 første dager, 

     11 måneder i året. 

      Barnehagen har feriestengt 4 uker i juli 

      Barnehagen kan ha opptil 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. 

 

 

 
 

5 Opptak-oppsigelse 

 

5,1 Opptak av barn til ledige plasser skjer etter søknad, med søknadsfrist 1 mars. 

5,2 Opptaket foretas av Fagenhet for oppvekst og utdanning Trondheim kommune,  

og plassene fordeles til barn bosatt i Trondheim kommune. 

5,3 Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge : 

 

HOVEDOPPTAK 

 barn som i henhold til Lov om barnehage§ 12a har rett til barnehageplass og som står uten 

barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1 mars og ønsket oppstartsdato er satt til 

senest august samme år. 

I Lov om barnehage§ 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 forskrift.» 

 

 



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 Søsken til barn i samme enhet. 

4 Barnebarn av eier 

5 Barn bosatt i barnehagens opptaksområde, nærmest barnehagen i beliggenhet først. 

6 Barn som passer aldersmessig i forhold til resten av barnegruppa. 

7 Eldste barn først. 

8 Loddtrekking 

 

Overflyttingsopptak 
-barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen   barnehage fra august samme år og som 

søker innen fristen 1 februar 

 

Suppleringsopptak 
Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak 

til ledige plasser i løpet av året. 

 

Felles for trondheimsbarnehagene 

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 mister plassen i barnehagen på grunn av nedleggelse eller permisjon/ stenging, skal 

prioriteres 

 

 

Foreldre kan tilbys plass i andre barnehager enn de to prioriterte i søknaden. 

 

Oppsigelse av plass 
Oppsigelsesfristen er 2 måneder fra den 1 i påfølgende måned, 

Dersom oppsigelsen fra barn gjør at fortsatt drift ikke er mulig gjelder den samme oppsigelsen på 2 

måneder fra eier til foreldre. Det samme gjelder dersom familiebarnehagen stenger/opphører. 

 

  

6 Foreldrebetaling 
.Eier fastsetter foreldrebetaling for 1 år av gangen. 

Det betales forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder i året. 

 

Det betales gjeldende makspris fastsatt av Trondheim kommune .For full plass, 5 dager i uka   i dag 

ligger prisen på 2910 pr mnd 

I tillegg betales 200 kr i mat penger pr måned. 

 

SØKNAD OM REDUKSJON I FORELDREBETALINGEN 

Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling 

og gratis kjernetid. Gjelder fra 1. januar 2016. 

Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for 

en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. Barnehagene 

kan kreve kostpenger i tillegg. 



 Fra 1. august 2015 ble det innført en nasjonal ordning for gratis kjernetid (20 timer) for fire- og 

femåringer fra familier med lav inntekt. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart. 

Link til søknad om redusert betaling på økonomisk grunnlag: 

http://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner-i-barnehage-og-sfo/ 

 

 

7 Barnehagens oppholdsareale 
Følgende innendørsareale/ rom er godkjent til bruk for familiebarnehagen; 

Gang, stue, spisestue, kjøkken og bad. 

Ute har vi en variert hage på ca 1 mål- Her er flat plen, bakke skogholt med blåbærlyng, gran furu, 

bjørk rogn og or. 

Barnehagen har Dukkestue, sandkasse, lekehus klatrestativ med rutsjebane, forskjellige slags sykler 

og biler. 

Barnehagen benytter til tider velforeningens leikeplass. 

Vi ligger like ved Saupstad skianlegg og bruker området mye til tur bruk året rundt. 

 

8Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd 
jfr. Bestemmelsene i Lov om barnehager§ 4 Foreldrerådet velger 1 representant med varamann til 

samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen. 

Styrer/førskolelærer og eier er fast representant.Alle foreldrene er med i foreldrerådet. 

 

 

9 Årsplan 
  Årsplan for den pedagogiske virksomheten utarbeides for 1 barnehageår i gangen. Forslag til 

årsplan legges fram for foreldrene på første foreldremøte på høsten. Det skal gis rom for innspill fra 

foreldre så de kan være med på å bestemme hva barna skal holde på med på barnehagen. 

Årsplanen skal tilpasses barnegruppa og andre lokale forhold og utarbeides på grunnlag av 

Rammeplan for barnehager. Årsplan ligger som en fil på barnehagens facebook gruppe. 

 

10 Helse og helsetilsyn 
Helseatester skal foreligge for barn og ansatte. Det er utarbeidet rutiner for innhenting av             

politatester for all voksne som skal være sammen med barna som feks vikarer og Nav arbeidere. 

Familiebarnehagen har katt og marsvin. 

 

11 Internkontroll 
Barnehagen har utarbeidet internkontrollsystem. 

Denne ligger under filer på barnehagens facebook gruppe. 

 

12 Taushetsplikt og opplysningsplikt 
Barnehagen skal i henhold til barnehagelovens §21, 22, 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt 

 til sosial- og barnevernstjenesten. 

 

13Vedtektens varighet 
Vedtektene fastsettes av eier .Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold eller andre 

forhold forandres. 

Kopi av de vedtektene som gjelder sendes kommunen og fylkesmannen og til barnas foreldre ved 

oppstart. Vedtektene ligger under filer på bhg  facebookside 

. 

Anne Tesaker         Oppdatert 29.1 2018 

http://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner-i-barnehage-og-sfo/


 

 


