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 EIERFORHOLD:   

Solplassen familiebarnehage er en offentlig godkjent barnehage som holder til i Ingeborg Ofstads veg 

82 på Tiller. Denne barnehagen er privateid og ble startet 1 mai 2009, med opptil 10 plasser for barn i 

alderen 6 mnd til 6 år.   

Eier Cecilie Johansen er utdannet barnehagelærer og har det pedagogiske, administrative og det 

økonomiske ansvaret i barnehagen.   

FORMÅL:   

Barnehagen drives i samsvar med bestemmelsene etter Lov om barnehager §1, der barnehagen skal 

gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid 

med barnas hjem.   

BEMMANING:   

Det er to barnehagelærere og en assistent i barnehagen. Barnehagen har fast vikarordning ved 

sykdom/ fravær.   

ÅPNINGSTIDER/FERIER:   

Barnehagen holder åpent alle hverdager fra kl 07.30 til kl 16.30, 11 måneder i året. Barnehagen har 

feriestengt 4 uker i juli (betalingsfri mnd), romjulen og påsken. Barnehagen har 4 planleggingsdager i 

året, dette for å oppnå mer faglig kompetanse blant de ansatte.  

  

  



 SAMARBEIDSBARNEHAGE:   

Solplassen familiebarnehage samarbeider med Vindheim familiebarnehage og Marihøna 

familiebarnehage.  

OPPTAK/OPPSIGELSE:   

Det er Trondheim Kommune som foretar opptak av barn til barnehagen. Søknadsskjema finnes på 

www.trondheim.kommune.no   

Opptakskrets:   

Barn bosatt i Trondheim kommune. Ved flytting fra Trondheim kommune, mister familien retten til 

barnehageplass.  

 Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:  

Felles for 

trondheims- 

barnehagene  

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 og 4-4, annet og fjerde ledd.  

Solplassens 

tilleggskriterier  

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

skal få plass i samme barnehage.  

4. barn bosatt i barnehagens opptaksområde.  

5. 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 

trondheims- 

barnehagene   

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 og 4-4, annet og fjerde ledd.  



Solplassens 

tilleggskriterier  

  

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

skal få plass i samme barnehage.  

4. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. Av disse skal 

barn som har plass utenfor opptaksområdet prioriteres først.  

5. Loddtrekning  

SUPPLERINGSOPPTAK  

  Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for 

hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av 

året.   

Felles for 

trondheims- 

barnehagene  

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 og 4-4, annet og fjerde ledd.  

3. Barn som mister plassen sin i barnehage på grunn av 

nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal 

prioriteres.   

Solplassens 

tilleggskriterier  

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

plass i samme barnehage.  

Ved flere søkere, vil det største barnet bli prioritert.  

  

   

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

  

Oppsigelse:  

 Oppsigelse av barnehageplassen må skje skriftlig og med en måneders varsel, regnet fra den 1. i 

måneden. Den samme oppsigelsen gjelder for eier dersom driften av barnehagen opphører. 

Kostpenger må betales i oppsigelsestiden.   

Oppsigelse kan gis ved manglende betaling.  

  



  

FORELDREBETALING:   

Eier fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen, men ikke utover makspris. I tillegg kommer 

kostpenger. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned, 11 måneder i året.  

  

Moderasjonsordninger   

Når det gjelder moderasjonsordninger, følger familiebarnehagen Trondheim Kommune sine regler. Du 

finner de på www.trondheim.kommune.no .   

  

ÅRSPLAN:  

Årsplan vil bli utarbeidet for ett år av gangen, og følger barnehageåret. Foreldrene vil få denne for 

orientering.  

Det blir også gitt ut et mer detaljert månedsbrev og informasjon via våre nettsider.  

  

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG:  

I forhold til Lov om barnehager § 4, vil det bli valgt en foreldrerepresentant fra foreldrerådet til 

samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen.  

Eier er fast representant.  

  

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT:  

Barnehagen har taushetsplikt og skal i h.h.t lov om barnehager § 44-45-46 følge bestemmelsene om 

taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten.  

FORSIKRING:  

Alle barnehagebarna er forsikret.  

VEDTEKTENES VARIGHET:  

Vedtektene er fastsatt av eier og kan revideres som følge av eierforhold eller om andre forhold 

endres.  

  

                                                                 Tiller 11.06.22 

                                                               Cecilie Johansen  

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