
 
 

VEDTEKTER 
 
 

Eieforhold: Sverresborg alle` barnehage eies og driftes av Hila drift AS, med inntill    
  18 plasser for barn mellom 0 og 6 år. 
 
Eieform: Aksjeselskap 
 
Eiers navn: Hils drift AS 
Adresse: Sverresborg alle 10 a, 7020 Trondheim.  
Telefon: 95 16 45 80 
E-post:  hhoems@online.no 
 
Ansvar: Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for     
  barnehagen. 
  Barnehagen har tegnet nødvendig ulykkesforsikring på barn og ansatte.   
  Personalet har ansvaret for barna den tiden de er i barnehagen. Levering og   
  henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som følger barnet til og fra  
  barnehagen må ikke forlate barnehagen før det har vært gjensidig kontakt mellom  
  foresatte og personalet.                                                                                        
  Dersom barnet skal hentes av en annen enn foresatte skal barnehagen ha beskjed  
  fra foresatte om hvem som skal hente barnet.                                                      
  Barnas medbrakte eiendeler til barnehagen har personalet ikke ansvaret for. 

Formål: Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og    
  aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 
  Barnehagen drives etter bestemmelsene i lov om barnehager og Rammeplan for   
  barnehager. 
 
Åpningstider: 
  Barnehagen er åpen fra mandag til fredag fra klokken 07.00-16.30.   

Barnehagen har stengt på helligdager, lillejulaften, julaften og nyttårsaften.   
Romjul og mandag-tirsdag-onsdag før skjærtorsdag er det åpent etter avtale. 

  Stengt 3 uker fellesferie på sommeren. Dvs uke 28, 29 og 30. 
  Det inngår 5 planleggingsdager i året hvor barnehagen også vil bli stengt. 
 
Foreldrebetaling/Priser:   

Eier fastsetter forelderbetalingen for ett år av gangen i samsvar med Trondheim 
kommunes satser. 
Det betales maksimalpris for tolv måneder per år, fordelt på elleve kontingenter. Juli 
måned er kontingentfri. 
Forelderbetalingen skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned til: 
Kontonummer 8601 32 24074.  
Gjeldende satser se: www.sverresborgallebarnehage.no 
Plassen betales uoppfordret til dette kontonummeret. 

  Kostpenger kommer i tillegg. 



 
Moderasjoner: 

1. Søskenmoderasjon, for familier med mer enn ett barn i barnehagen gis moderrasjon 
på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer. 3.  Familier med barn i 
barnehage og SFO gis 25 % moderasjon for hvert av barna  i SFO. Moderasjon gis på 
de rimeligste plassene. 

 
  2. Moderasjon på økonomisk grunnlag. Søknader om redusert betaling behandles etter  
  nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Gjelder fra 1.  
  januar 2016. 

  Ingen skal betale mer enn seks prosent 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. Se barnehagenes vedtekter 
  for informasjon om priser. 

  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. 

  3. Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogis 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 per uke. 
 
  For utfyllende informasjon om dette se www.trondheim.kommune.no ang Moderasjoner i 
  barnehage og sfo. 
 
Kostpenger: Barnehagen tilbyr fullkost fem dager i uka, dvs. 3 måltider per dag (frokost, lunsj  
  og fruktmåltid). Det koster kroner 300,-pr.mnd.i kostpenger. 
  Dette betales uoppfordret sammen med barnehageplassen. 
 
Ferie:  Barn i barnehage skal som hovedregel ha 4 uker ferie hvert år.  Minimum 3 uker  
  bør være sammenhengende i løpet av sommeren. 
 
Leke og oppholdsareal: 
  Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 m2 pr. barn  
  over tre år og 5,3 m2 for barn under tre år. 
 
Opptak: Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli.  

Barnehageplassene tildeles ved hovedopptak, overflyttingsopptak og etter løpende 
 opptak.  

Opptak foretas av eier.  
  Plassen beholdes inntill plassen blir sagt opp.   
 
Søknad: Søknad om opptak gjøres på søknadsportalen til Trondheim kommune    
  https://trondheim.ist-‐asp.com/trondheimpub/login.htm	  



   Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars og for overflyttingsopptak 1.februar, men  
  man kan søke hele året. 
 
Opptakskrets: 
  Barn bosatt i Trondheim kommune. 
 
Opptakskriterier: 
  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   
  oppstartsdato 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. 

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf lov om barnehager § 13. 
  2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i     
  forebyggende barnevern; jf lov om barnevernstjenester § 4-12. 
  3. Hensyn til alderssammensetningen i gruppen, opptak av småbarn    
  prioriteres.   
  4.  Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen. 
  5. Barn i nærmiljøet. 

6. Hvis søkere stiller likt i forhold til opptakskriterier er det loddtrekkning (lavest 
trekningsnummer vinner loddtrekningen). 

 
Oppsigelsestid: 

Oppsigelsestiden er 2 måneder og må leveres skriftlig regnet fra den 1. i måneden. 
Manglende betaling er oppsigelsesgrunn. 

 
Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd: 
  (Jfr. Bestemmelsene i lov om barnehager): Foreldrerådet (alle foreldrene) velger 1  
  representant med varamann til samarbeidsutvalget for ett år av gangen,    
  dette for å sikre samarbeidet med barnas hjem. 
 
Årshjul og virksomhetsplan: 

Årshjul for den pedagogiske driften av barnehagen utarbeides for ett år av gangen og 
følger barnehageåret. Eier og ansatte utarbeider  årshjul på grunnlag av rammeplanen for 
barnehager og tilpasses lokale forhold. Barnehagen er inspirert av Reggio Emila og 
foreldrene oppfordres til å lese barnehagens virksomhetsplan før oppstart. 

 
Taushetsplikt og opplysningsplikt: 
  Barnehagen skal i henhold til barnehageloven følge bestemmelsene om    
  taushetsplikt §21 og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten    
  §22 og §23. 
 
Vedtektenes varighet: 
  Vedtektene er fastsatt av eier og gjelder for ett år av gangen. De kan 
  revideres som følge av at eierforhold eller andre forhold endres.    
 
Hms og bedriftshelsetjeneste: 
  Barnehagen har HMS system via Private barnehagers landsforbund.  
  Coperiosenteret er barnehagens bedriftshelsetjeneste. 



  Alle ansatte deltar i førstehjelpskurs hver høst. 
 
 
 
 
 
Trondheim 18.01.16 
………………………………… 
Hilde Hoemsnes 
Styrer/eier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


