
Vedtekter for SOLTUN familiebarnehage 
 
EIERFORHOLD 
Soltun familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn mellom 0 og 6 år. 
Eierform: Selvstendig næringsdrivende 
Eiers navn: Vanja Buberg Stamnsve 
Adresse: Micael Smiths vei 18A, 7080 Heimdal 
Telefon: 977 33 772  
E-post: ok-sta@online.no 
 
ANSVAR 
Eier har økonomisk og administrativt ansvar. Førskolelærer har det pedagogiske ansvar og 
styreransvar. Barnehagen har avtale om pedagogisk veiledning fra førskolelærer, jmf. 
Barnehagelovens § 11 og Forskrift om familiebarnehager § 5. 
 
FORMÅL 
Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om Barnehager § 1. 
Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i 
nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 
 
BEMANNING/VIKARORDNING 
Eier av barnehagen har daglig omsorg for barna, og er ansatt i 100 % stilling. Soltun 
familiebarnehage har et tett samarbeid med Duttestien familiebarnehage (dobbel gruppe) og 
Duttestien bhg. Merete Næss, eier av Duttestien barnehage har det pedagogiske ansvar og 
styreransvar i begge familiebhg. 
Barnehagen har vikarordning ved sykdom og annet fravær. Vikarordning er med Duttestien 
Barnehage slik at alle vikarer kjenner alle barna. Alle ansatte skal delta på førstehjelpskurs. 
 
FORELDRERÅD/SAMARBEIDSUTVALG 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem har familiebarnehagen 
foreldreråd/samarbeidsutvalg, jmf. Barnehagelovens § 4. Foreldrerådet og smarbeidsutvalget 
blir valgt på foreldremøtet på høsten, ett år av gangen. 
 
SAMARBEIDSBARNEHAGE 
Duttestien familiebarnehage, dobbel gruppe med barn fra 0-6 år. Holder til på Lundåsen, 
gangavstand fra Soltun. 5-årsklubben (førskolegruppen) drives samtidig i samarbeid 
Duttestien Barnehage. 
 
ÅPNINGSTIDER 
Barnehagen har åpent f.o.m. mandag t.o.m. fredag fra kl. 07.30-16.30. Barnehagen er stengt i 
mellomjula, mellom-dagene i påska og har sommerstengt 4 uker. 
Det inngår 4-5 planleggingsdager i året. Disse dagene vil det bli gitt beskjed om på 
foreldremøtet på høsten. Barnehagen følger skoleruta og har stengt i samarbeid med høst og 
vinterferie. 
 
OPPTAK/OPPSIGELSER 
Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. 
Opptak foretas av Trondheim kommune v/oppvekstkontoret. 
Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema til: 
Trondheim kommune, oppvekstkontoret, 7004 Trondheim, eller via Internett, innen 1.mars 
hvert år. 
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Oppsigelse 
Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med to måneders varsel, regnet fra den første i hver 
måned. Oppsigelse gjøres via Trondheim kommune sine nettsider. Oppsigelse kan gis ved 
manglende betaling. 
 
Opptakskrets 
Barn bosatt i Trondheim kommune. 
 
 
Opptakskriterier for Soltun Familiebarnehage: 
1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om Barnehager §13 
Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. 
2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern; jf Lov om 
barnevernstjenester § 4-12, 4-4 . 
3. Alle 5-åringer uten ordinær barnehageplass, skal etter søknad tilbys en ordinær 
barnehageplass. 4-åringer som har plass i en familiebarnehage og som ønsker plass i en 
ordinær barnehage, skal etter søknad gies et slikt tilbud. 
3a Barn som mister plassen i familiebarnehager pga. nedleggelse eller 
permisjon/stenging, skal prioriteres til andre plasser i andre familiebarnehager, private 
eller kommunale. 
4. Eiers, ansattes og families barn. 
5. Søsken                                                                                                                                     
6. Barn i nærmiljøet. 
 
Foreldrebetaling 
Eier fastsetter foreldrebetaling for ett år om gangen. Følger Trondheim Kommune sine 
makspriser. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned (den 1.). Det betales for 11 
måneder i året. I Soltun er juli en betalingsfri mnd. 
 
Det gis søskenmoderasjon etter satser satt av Trondheim Kommune. 30% redusert pris 2. barn 
og 50% for 3. barn. 
 
Moderasjon på økonomisk grunnlag: 
Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag, betaling kreves inntil vedtak om 
moderasjon foreligger. Grunnlaget for vedtaket er en vurdering av familiens økonomi. 
Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter og utgifter må følge med 
søknaden. Ved vurdering av søknaden følges sosialtjenestens satser for livsopphold. Dersom 
det innvilges moderasjon på økonomisk grunnlag, gis det ikke søskenmoderasjon. 
- Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven §5-7. 
Det gis moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven 
for de timene de mottar denne hjelpen. 
- Moderasjon for barn med utsatt skolestart. 
Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20 timer pr. uke. 
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Kostpenger: 
Kostpenger er kr. 275,- for full plass. Vi har varmmat 3 dg i uken. 
 
 
BARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL 
Inne: Ca. 130 kvm. Dvs. lekerom, kjøkken, hvilerom og 2 toalett/bad og gang. 
Ute: Vi disponerer barnehagens eiendom og andre fellesarealer i nær-området. 
 
ÅRSPLAN 
Årsplanen for den pedagogiske siden av driften utarbeides for ett år av gangen, og går fra 
januar til januar. (Det må tas hensyn til hvilke aldersgrupper som er berørt.) Den utarbeides på 
grunnlag av Rammeplan for barnehager og tilpasses lokale forhold. Den blir laget i samarbeid 
med Duttestien familiebarnehage og Duttestien barnehage. Se hjemmeside www.duttestien.no  
Foreldre får ett utkast av årsplanen til orientering, det er mulig å komme med innspill. 
Utenom den veiledende årsplan, vil det bli gitt ut en mer detaljert månedsplan for den 
gjeldende måneden for hver enkelt barnehage. 
 
TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT 
Barnehagen skal i h.h.t. Lov om barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt § 20 og 
opplysningsplikt til Sosialtjeneste og Barnevernstjenesten, § 21 og § 22. 
 
VEDTEKTENES VARIGHET 
Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av forhold som 
endres og gjennomgåes ved hver høst. Vedtektene gjennomgås ved kontraktskriving.  
 
FORSIKRING 
Barna er forsikret gjennom Private Barnehagers Landsforbund, for ulykke/skade/død. 
 
 
Barnehagen har en katt og hund (Malteser) som kjæledyr. 
 

 

 

Soltun Familiebarnehage 
 

Vanja Buberg Stamnsve 
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