
VEDTEKTER     STEINBERGET   FAMILIEBARNEHAGE   

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

EIERFORHOLD : 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i 

alderen 0 - 4  år . 

 

 EIEFORM: 

~~~~~~~~~~ 

Eier er selvstendig næringsdrivende.  

Eiers navn: Mona Falk-Larssen  

Adresse: Steinberget 35 a, 7020 Trondheim 

Telefon : 97 61 05 92  

E-post adresse: mona_falk_larssen@yahoo.no  

 

ANSVAR:  
~~~~~~~~~ 

Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen  

Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret  

 

FORMÅL: 

~~~~~~~~ 

Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om Barnehager §1 .  

 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 ut-forskertrang. De skal 
lære å ta vare på seg selv, hver-andre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til med-
virkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit 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  



BARNEHAGENS LEKE / OPPHOLDS AREALER  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barnehagens inne areal består av gang  , bad/toalett ,kjøkken og 

stue/oppholdsrom i boligens  1.etg fordelt over ca. 80kvm 

Ute arealet er boligens hage , ca. 300 kvm ,og nærliggende friområder 

Sverresborg  museum , Theisendammen  og  Bymarka. 

  

BEMANNING/VIKARORDNING: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eier av barnehagen er utdannet næringsmiddel teknolog og har innleid 

førskolelærer 1t og 15 min pr barn pr. uke. 

Eier har daglig omsorg for barna, og er ansatt i 100 % stilling.  

Barnehagen har vikarordning ved sykdom og annet fravær. Disse vil sammen 

med samarbeidsbarnehagene, ha ansvaret for barna. Alle ansatte skal delta i 

førstehjelpskurs . 

 

SAMARBEIDS  BARNEHAGER  :  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barnehagen samarbeider med Tusseskogen familiebarnehage. Vi møtes 2-3 

ganger ukentlig. 

 

SAMARBEIDSUTVALG  : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barnehagen har samarbeidsutvalg bestående av alle foreldre, d v s alle foreldre i 

gruppa  utgjør  et samarbeidsutvalg  

 

ÅPNINGSTIDER /  FERIER  :  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barnehagen er åpen f.o.m. mandag t.o.m. fredag fra kl. 07.30-16.15  

Barnehagen er stengt i 4 uker i juli / august ,  23.des, i romjula , påskeuka og 

andre helligdager.  

Det inngår 5 planleggingsdager i året. Disse dagene vil det bli gitt beskjed om i 

god tid.  

 

OPPTAK  : 
~~~~~~~~~~ 

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. Barnehageplassene tildeles etter 

løpende opptak.  

Opptak foretas av Trondheim kommune, oppvekstkontoret. 

Søknad om opptak sendes på elektronisk skjema innen 1.mars. 

 

Dokumentene finnes på Trondheim Kommunes hjemmeside  www . trondheim . 

kommune .no 



                                                

OPPSIGELSE:   
~~~~~~~~~~~~~ 

 

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med 2 måneders varsel, regnet fra den 1. 

(  første ) i hver måned .Ved nedleggelse av barnehagen er oppsigelsestida den 

samme, 2 måneder fra skriftlig varsel. 

Oppsigelse kan gis ved manglende betaling og brudd på vedtektene. 

 

 

OPPTAKS  KRETS  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barn bosatt i Trondheim kommune  

  

Opptakskriterier  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

3. Opptak – oppsigelse 
3.1  Opptak av barn til ledige plasser skjer etter søknad, med søknadsfrist 1.mars. 

3.2  Opptaket foretas av Oppvekstkontoret, og plassene fordeles til barn bosatt i Trondheim kommune. 

3.3  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 oppstarts dato er satt til senest 
august samme år. 

I lov om barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett 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." 

Felles for 
trondheims- 
barnehagene 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagens 
tilleggskriterier 
 

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 av barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få 
plass i samme barnehage. 

4.Barn av eiers familie 

5.Barnegruppas sammensetning (Alder/kjønn ) 

6.Barn bosatt i barnehagens opptaksområde . 



 

  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagens 
tilleggskriterier 

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 fyller 3 år i løpet av året som har plass i en 
familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, 
skal etter søknad prioriteres. 

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

5.Barnegruppas sammensetning (Alder/kjønn ) 

6. Barn av eiers familie . 

7. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagens  
tilleggskriterier 

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 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. 

4.Barn fra familier med store belastninger på grunn sykdom og / 
eller andre forhold. 

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

plass i samme barnehage. 

6.Barnegruppas sammensetning. ( Alder/kjønn 



FORELDRE BETALING : 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Eier fastsetter foreldrebetalingen for ett år avgangen. Denne vil være den samme 

som kommunens til en hver tid gjeldene makspris .   

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis, den 1. i hver måned. Det betales 11 måned i 

året. Juli er betalingsfri måned.  

  

MODERASJONER : 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

1. Søskenmoderasjon 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Det gis moderasjon for søsken i barnehagen.  For familier med mer enn ett barn 

i barnehage gis moderasjon på 30% for barn nummer 2og 50% fra og med barn 

nummer 3 Moderasjon gis på den billigste plassen. 

 

2. Redusert betaling  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Barnehagen gir redusert betaling på økonomisk grunnlag . 

Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for 

inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Gjelder fra 1.jan 2016.  

Ingen skal betale mer enn 6% 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. Se også det som står om redusert betaling på økonomisk 

grunnlag her: 

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

 

3.¨ Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

opplæringslovens §5-7.¨  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Det gis moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til 

opplæringsloven  ,  for de timene de mottar denne hjelpen. 

   

4.  Moderasjon for barn med utsatt skolestart 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20 timer pr. 

uke.  

 

 

 

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


KOSTPENGER  :  

~~~~~~~~~~~~~~ 

Kommer i tillegg til foreldrebetalingen og skal dekke utgifter barnehagen har til 

kost.  

  

ÅRSPLAN  : 

~~~~~~~~~~~~ 

Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for ett år 

av gangen og følger barnehage året. Årsplan utarbeides på grunnlag av 

rammeplan for barnehager og tilpasses de lokale forholdene. 

Foreldre får planen til orientering.  

 

Utenom den veiledende årsplan, vil det bli gitt ut en mer detaljert månedsplan 

for den gjeldende måneden 

  

TAUSHETSPLIKT /  OPPLYSNINGSPLIKT   : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barnehagen skal i  h .h .t Lov om barnehager følge bestemmelsen om 

taushetsplikt §21 og opplysningsplikt til Barnevernstjenesten §22 og §23.  

 

VEDTEKTENES   VARIGHET  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vedtektene er fastsatt av eier og gjelder for ett år av gangen. De kan revideres 

som følge av eierforhold  , antall hjem eller andre forhold som endres . 

 

FORSIKRING :   

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barnehagen har forsikret barna for ulykke/skade/død i Tryg forsikring.  

 

INTERNKONTROLL: 

Barnehagen har utarbeidet et intern kontroll system.    

  

SPESIELLE  BEMERKNINGER  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Barnehagen har hund , en liten mops .Hunden er for det meste i bur , men er 

iblant med barnehagen på tur i skogen .  

 

01.09 .2022 

Mona Falk-Larssen 

 

 

  

 



  

 

  

 

  

 
 


