
 Stiftelsen Steinerbarnehagen Rotnissen  

 

 

DRIFTSVEDTEKTER FOR STIFTELSEN STEINERBARNEHAGEN ROTNISSEN  

i henhold til Lov om barnehager § 7 – denne del er ikke en del av stiftelsesvedtektene og kan 

endres av stiftelsesstyret i Steinerbarnehagen Rotnissen heretter kalt barnehagens styre. 
  

 

Opptak av barn  

 

Opptakskretsen er barn bosatt i Trondheim kommune samt nabokommuner når det er naturlig. 

Opptaksmyndighet fastsettes av barnehagens styre. Barnehagen deltar i samordnet opptak for 

Trondheimsbarnehagene og følger retningslinjene for dette. Styret påser at følgende 

opptakskriterier blir fulgt i prioritert rekkefølge:  

 

1) Barn med funksjonshemninger Jf. Lov om barnehager § 13  
 

2) Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forbyggende barnevern Jf. Lov om 

barnevernstjenester § 4.12 og 4.4  

 

3)Barn av medarbeidere med fast ansettelse i barnehagen 

 

4) Barn som har søsken i barnehagen  

 

5) Barn som har søsken på Steinerskolen på Rotvoll  

 

6) Barn som er innmeldt ved Steinerskolen på Rotvoll  

 

Barn som skal tas inn på småbarnsgruppe må være fylt 1 år innen 1. august. Barn som skal tas inn 

på storbarnsgruppe må være fylt 3 år det året de starter. I spesielle tilfeller kan aldersgrensen 

fravikes. Det tas hensyn til barnegruppenes alders- og kjønnssammensetning ved opptak.  

 

Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema til Trondheim kommune gjennom 

https://barnehagesok.trondheim.kommune.no/  I tillegg sendes barnehagens eget skjema direkte til 

barnehagen via hjemmesiden www.rotnissen.no  Opptaksfrist er 1. mars. Søknad gjelder for 1 år 

av gangen, om man ikke får plass må man fornye søknaden påfølgende år. Oppsigelse av plass 

varsles med 2 kalendermåneders skriftlig varsel.  
 

Barnehagens styre kan si opp plassen for et barn med 2 måneds varsel. Ved oppsigelse fra 

barnehagens side må det alltid foreligge saklig grunn. Saklig grunn kan være:  
 

1) Pålegg fra styret om å omorganisere driften, for eksempel på grunn av uforutsett 

økonomisk svikt.  

2) Foreldre har ikke betalt kontingent i rett tid. Styret ved daglig leder sender skriftlig beskjed 

i forkant av oppsigelsen.  

https://barnehagesok.trondheim.kommune.no/
http://www.rotnissen.no/


Barnehagens styre fastsetter den til enhver tid gjeldene foreldrebetaling. Endringer skal varsles 

med 4 ukers varsel. Kontingent betales innen 15. i hver måned. Det betales for 11 måneder pr. år 

med første betaling 15. august.  

 

Barnehagens ledelse sender ut årskalender og årsplan etter godkjenning i SU før oppstart av nytt 

barnehageår. Det er totalt 7 uker ferielukking i barnehagen inklusive plandager.  
Daglig åpningstid er kl 07.45 – kl 16.30.  

 

Foreldrerådet består av alle foreldre ved barnehagen. Rådet skal fremme alle fellesinteresser til 

foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom medarbeiderne på barnehagen og foreldregruppen 

skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for 

foreldrenes forhold til barnehagen og videreformidle sine synspunkter til SU. Det avholdes minst 

2 foreldremøter pr. år.  
 

Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldre/foresatte og 2 medarbeidere i barnehagen. 

Barnehagens styre kan også være representert ved daglig leder. Samarbeidsutvalget skal 

godkjenne årsplan samt være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og møtes 

minimum 2 ganger pr år. SU har rett til å legge frem saker for styret med møte og talerett etter 

samråd med styreleder.  
 

Leke- og oppholdsareal (LOA) er 4 m2 per barn over 3 år, og 5,3 m2 per barn under 3 år. Det 

faktiske leke- og oppholdsarealet på Steinerbarnehagen Rotnissen er 150 m2 for barn over 3 og 

101 m2 for barn under 3 år. Barnehagen er godkjent for totalt 54 barn. 
 

Internkontroll (HMS) Styret skal påse at det gjennomføres internkontroll i henhold til Lov § 10 

(om tilsyn) som protokollføres hvert år.  
 

Ulykkesforsikring Steinerbarnehagen Rotnissen har ulykkesforsikring for alle barn og ansatte, i 

samsvar med gjeldende forskrifter.  
 

 

Siste revisjon 171114 


