
 
 

 

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage  
  
Eierforhold  
Solstrålen familiebarnehage er en privat barnehage med opp til 10 plasser for 
barn i alderen 0-3 år.  
  
Eierform  
Eier er selvstendig næringsdrivende.  
  
Eiers navn  
Ann Kristin Olderskog Adare  
  
Adresse  
Væretrøa 122  
7054 RANHEIM  
  
Telefon  
97 78 21 70  
  
E-post adresse  
solfambhg@gmail.com   
  
Ansvar  
Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.  
  
Formål  
Barnehagen drives i samsvar med § 1 i Lov om barnehager:  
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 tillitt 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 Formål)  
  
Bemanning/vikarordning  
Eier og styrer i barnehagen er barnehagelærer med videreutdanning i 
barnehageledelse og jobber 100% stilling. I tillegg er det en fast ansatt 
barnehagelærer i 100% stilling.  
Ved sykdom og annet fravær vil i første omgang faste vikarer bli tilkalt, eller så 
bruker vi vikarbyråer.  
Alle ansatte skal delta på førstehjelpskurs.  
  
Samarbeidsutvalg  
For å sikre samarbeidet med barnas hjem har familiebarnehagen 
samarbeidsutvalg, jf Barnehagelovens § 4. Samarbeidsutvalget består av alle 
foreldre/foresatte i barnehagen.  
  
Samarbeidsbarnehager    
Fykenveien familiebarnehage 
Voll Gårdsbarnehage  
  
Åpningstider/ferier  
Barnehagen er åpen mandag – fredag fra kl. 07.30 – 16.30.  
Barnehagen har stengt 4 uker av juli, julaften, romjul, mellomdagene i påskeuka 
og andre helligdager. I tillegg inngår 5 planleggingsdager i året. Disse dagene vil 
det bli gitt beskjed om ved oppstart hver høst.  
  
Opptak  
Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. Barnehageplassene tildeles etter 
løpende opptak. Opptaket foretas av Trondheim kommune v/Oppvekstkontoret.  
Plassen beholdes inntil plassen blir sagt opp.  
Søknad om opptak sendes elektronisk på fastsatt skjema innen 1. mars hvert år. 
For søknad om overflytting er søknadsfristen 1. februar.  
Søknadsskjema finner dere på www.trondheim.kommune.no  



 
 

 

  
Oppsigelse  
Oppsigelse av plassen må skje via Trondheim kommunes nettside med 2 måneders 
varsel, regnet fra den 1. i måneden.   
Oppsigelse kan gis ved manglende betaling.  
  
Opptakskrets  
Barn bosatt i Trondheim kommune.  
Siden barnehagen holder til nært grensen til Malvik, kommer barn bosatt i 
Malvik kommune inn under vår opptakskrets.  
  
Rett til plass  
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes 
barnehageplass, har rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i 
september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har rett til 
plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.  
 
Opptak  
Fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune foretar opptak og 
tildeler barnehageplass etter vedtatte opptakskriterier. Barnehagens 
opptakskriterier gir føringer for prioritering i opptaket. Vi tilbyr kun 
heltidsplasser.  
  
Hovedopptak  
Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass (jf punkt 
3.1) og som står uten barnehageplass. Søknadsfristen er 1.mars.  
  

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak for 
etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, 
jf. barnehageloven § 13.   

2. Søsken.  
3. Barnehagen tar hensyn til barnegruppas sammensetning. Det vil si at 

barnets kjønn og alder vurderes i forhold til de andre barna som 
allerede har plass i barnehagen.  

4. Barn bosatt i Væretrøa.  
5. Loddtrekning   

  



 
 

 

Overflyttingsopptak   
Barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage. Søknadsfrist er 
1. februar, og plassene tildeles fra august.  
  

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter 
lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. Jfr. 
barnehageloven § 13.  

2. Barn som har plass i en familiebarnehage prioriteres dersom det søkes 
om overflytting til en ordinær barnehage. Det er et vilkår at barnet er 
fylt tre år eller fyller tre år i løpet av året.  

3. Søsken.  
4. Barnehagen tar hensyn til barnegruppas sammensetning. Det vil si at 

barnets kjønn og alder vurderes i forhold til de andre barna som 
allerede har plass i barnehagen.   

5. Barn bosatt i Væretrøa.  
6. Loddtrekning   

  
Suppleringsopptak  

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter 
lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. Jfr.  
barnehageloven § 13.  

2. 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.   

3. Søsken.  
4. Barnehagen tar hensyn til barnegruppas sammensetning. Det vil si at               

barnets kjønn og alder vurderes i forhold til de andre barna som                          
allerede har plass i barnehagen.  

5. Barn bosatt i Væretrøa.  
6. Loddtrekning.  

  
Foreldrebetaling  
Foreldrebetalingen følger fastsatt makspris fra Stortinget, og skjer 
forskuddsvis innen den 1. hver måned. Det betales for 11 måneder i året, der juli 
er betalingsfri. I tillegg til den ordinære foreldrebetalingen betales det kr. 
300,- i kost per måned.  
  



 
 

 

Søskenmoderasjon  
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent fra og med 
barn nummer tre. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige 
barnehager. Søskenmoderasjon gis på den rimeligste plassen.  
Søskenmoderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å 
være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.  
Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være 
fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Det må leveres søknad med 
dokumentasjon om samværsavtale (minimum 40 prosent).  
  
Søskenmoderasjon gjelder ikke kostpenger. 
 
Moderasjon på økonomisk grunnlag  
Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid. Trondheim 
kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter de nasjonale 
reglene for inntektsgradert foreldrebetaling. Det kan søkes om redusert 
betaling for barn i barnehage når familiens samlede inntekter er under det 
beløpet som er besluttet nasjonalt. For barn fra 3-5 år kan det også søkes om 
20 timers gratis kjernetid når barnet bor i husholdning med lav årsinntekt, etter 
beløp som er besluttet nasjonalt. Når det søkes om redusert foreldrebetaling vil 
søknaden også gjelde gratis kjernetid. Det gis ikke reduksjon i 
foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele 
måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt av Trondheim kommune.  

  
Årsplan  
Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides i 
samarbeid med foreldrene for ett år av gangen, og følger barnehageåret. 
Årsplan utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager og tilpasses lokale 
forhold.   
Utenom den veiledende årsplan vil det bli gitt ut en detaljert ukeplan for hver 
uke.  
   
Taushetsplikt  
Barnehagen skal i h.h.t Lov om Barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt 
§ 21 og opplysningsplikt til Barnevernstjenesten § 22 og § 23.  
  
Forsikring  
Barnehagen har forsikret barna for ulykke.  



 
 

 

Internkontroll  
Barnehagen har utarbeidet et internkontrollsystem.  
  
Barnehagens leke- og oppholdsareal  
Barnehagen ligger i en enebolig på ca. 230 m2. Barnehagen disponerer hele 
boligen, unntatt private soverom og boder. Ute bruker vi husets hage og 
lekeplassene i området.  
  
Vedtektenes varighet  
Vedtektene fastsettes av eier. De gjelder for ett år av gangen, og kan revideres 
som følge av at forhold endres.  
  
  
 
 
 
 
 
  
01.08.21  Ann Kristin O. Adare  


