VEDTEKTER FOR TUSSESKOGEN FAMILIEBARNEHAGE
Gjeldende fra 1.januar 2020

Eierforhold:

Tusseskogen familiebarnehage er en privateid barnehage med opptil 10
barn i alderen 1-4 år.
Eierform:
Selvstendig næringsdrivende.
Eiers navn:
Anne Helene Lein
Adresse:
Underhaugsveien 10, 7023 TRONDHEIM
E-post adresse:
annehelenelein@yahoo.no
Telefon:
99 27 52 82
Organisasjonsnummer:98 77 97 436
Formål:

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 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, jfr. Lov om Barnehager §1.
Tusseskogen familiebarnehage satser på å gi barna en allsidig hverdag.
Vi er mye ute i hagen og i Tusseskogen vår, og vi besøker jevnlig
Kystadskogen, Slottet, ridesenteret og Dalgård stadion, biblioteket og
andre turmål i nærmiljøet.
Tusseskogen familiebarnehage låner gymsalen ved Stavset skole og
turnhallen i Granåsen èn dag i uka sammen med 2 andre familiebarnehager.
I samarbeid med Knøttene familiebarnehage arrangerer vi lavvouker ved
Haukvannet hver vår og høst.
Barnehagen var også den første familiebarnehagen i Norge som fikk
Grønt Flagg = miljøsertifisert.

Bemanning:

Eier av barnehagen har daglig omsorg for barna, og er ansatt i
100% stilling. Eier er utdannet barnehagelærer med videreutdanning
innen friluftsliv/utefag, og har 10 års erfaring som pedagogisk leder i
store kommunale barnehager. I tillegg har hun drevet Tusseskogen
familiebarnehage i 15 år.

Eier har det pedagogiske, økonomiske og administrative ansvaret for
familiebarnehagen.
Eier oppdaterer seg på førstehjelp annenhvert år, - ved å
delta på kurs arrangert av Røde Kors.
Barnehagen har faste vikarer ved sykdom og annet fravær. I tilfeller der
de faste vikarene ikke kan jobbe, benytter barnehagen seg av
Manpower vikarbyrå.
Tusseskogen familiebarnehage samarbeider med Knøttene og Persstua
familiebarnehager, og har felles aktiviteter, arrangement og turer.
Arealutnytting:

Barnehagen har et godkjent leke- og oppholdsareal på 72 kvm.
Det er kjøkken, stue og lekerom.
I tillegg har vi et romslig bad og en stor gang, der barna har egne skuffer
og knagger.
Ute er det en hage/skog på ca 970 kvm, som grenser til et stort friareal.
Her er det 2 sandkasser, klatreslott med sklie, trampoline, lavvo,
bålplass, klatretau, troll-sti, disser og forskjellige lekeapparater.
Det er også trygge og fine muligheter for å sykle og å gå på ski, samt at vi
har flere akebakker å boltre oss i vinterstid.

Åpningstider/ferie:

Barnehagen er åpen f.o.m mandag t.o.m fredag fra kl. 07.15-16.30.
Vi holder stengt de 3 siste ukene i juli, i jule- og påskeferien, - samt alle
offentlige høytidsdager.
Det inngår 4 planleggingsdager i året, der barnehagen er stengt.
Datoer for planleggingsdagene kommer på aktivitetskalenderen som deles
ut i august/september.

Opptak/oppsigelse:

Opptak av barn til ledige plasser skjer etter søknad, med
søknadsfrist 1 .mars. Opptak foretas av Oppvekstkontoret, og plassene
fordeles til barn bosatt i Trondheim kommune.
Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.

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 innen fristen 1. mars, og ønsket oppstartsdato er satt til senest
august samme år.
I lov om barnehage §12a heter det: «Barn som fyller 1 år senest 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.
Felles for Trondheimsbarnehagene:
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.

Der det er flere barn som har prioritet, vil Fagenhet for oppvekst og utdanning foreta en
individuell vurdering.
Krav til dokumentasjon: fra Barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
Tilleggskriterier for Tusseskogen familiebarnehage:
2. Søsken av barn i Tusseskogen familiebarnehage.
3. Barn bosatt i Underhaugsveien.
4. Gruppesammensetning, jevn fordeling ift. alder og kjønn.
5. Barn bosatt i nærmiljøet.
OVERFLYTTINGSOPPTAK
Barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år, og som
søker innen fristen 1. februar.
Felles for Trondheimsbarnehagene:
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.
Der det er flere barn som har prioritet, vil Fagenhet for oppvekst og utdanning foreta en
individuell vurdering.
Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra Barne- og familietjenesten og/ eller sykehus.
Tilleggskriterier:
2. Søsken til barn i barnehagen.
SUPPLERINGSOPPTAK
Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller
overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.
Felles for Trondheimsbarnehagene:
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.
Der det er flere barn som har prioritet til en plass, vil Fagenhet for oppvekst og
utdanning foreta en individuell vurdering.
Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra Barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
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.
Tilleggskriterier for Tusseskogen familiebarnehage:
3. Søsken av barn i barnehagen.
4. Barn bosatt i Underhaugsveien.
5. Gruppesammensetning, jevn fordeling ift alder og kjønn.
6. Barn bosatt i nærmiljøet.
Foreldre kan tilbys plass for sine barn i andre barnehager enn de to prioriterte i søknaden.
Eventuelle klager vedrørende opptak sendes Oppvekstkontoret, Trondheim kommune.
Ved tildeling av plass i Tusseskogen familiebarnehage, skal det innbetales et beløp som tilsvarer
èn måneds foreldrebetaling. Dette forskuddet betales innen 2 uker etter tildeling av plass.

Aksept av plass er bindende, og forskuddsbetalingen går tapt dersom plassen ikke benyttes. Ved
oppsigelse av plassen/når barnet slutter, benytter foreldrene depositumet som siste måneds
foreldrebetaling.
Barnet har plass i Tusseskogen familiebarnehage til sommeren det året barnet fyller 4 år.
Oppsigelse
Gjensidig oppsigelsesfrist er 2 måneder fra den 1. i den påfølgende måned, jfr. avtale mellom
Forbrukerombudet og PBL.
Brudd på vedtektene og flytting ut av kommunen kan utløse oppsigelse. Ved flytting ut av
kommunen kan barnet maksimalt gå ut inneværende barnehageår om ønskelig.
Unntak: Ved manglende foreldrebetaling = 1 måneds oppsigelse fra eiers side.
1.gangs purring etter 14 dager med 14 dagers oppsigelsesfrist. Blir heller ikke denne betalt, vil
en oppsigelse foreligge. Oppsigelsestiden løper fra utestående betalingsdato.
Foreldre som skal si opp plassen, gjør dette via Trondheim kommunes nettsider:
https://www.trondheim.kommune.no/barnehager/
Foreldrebetaling:

Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris per måned og per år for plass
i barnehage. Prisen gjelder for et heldags ordinært tilbud. I forbindelse
med den årlige budsjettbehandlingen fastsetter bystyret satser for
foreldrebetalingen.
Tusseskogen familiebarnehage forholder seg til disse satsene.
Foreldrebetalingen har forfall den 1. i hver måned, og betales
forskuddsvis. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.
I tillegg kommer kr. 300,- i kostpenger. Da er alle måltider inkludert:
Frokost, lunsj (middag 2 dager i uka) og brødskiver/frukt kl. 14.
Om foreldrebetalingen ikke er betalt innen 2 uker etter fristen,
tilkommer et purregebyr på kr. 50,-.
Ved for sen henting (etter stengetid) kommer kr. 150,- pr gang i tillegg
på neste måneds foreldrebetaling.
Ved ekstraordinær stenging av barnehagen, får foreldrene refundert
kontigenten for de dagene barnehagen har vært stengt.

Søskenmoderasjon
For familier med mer enn et barn i barnehagen, gis moderasjon på 30% for barn nr. 2, og
50% fra og med barn nr. 3 osv.
Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt
på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.
Der søsken har plass i barnehage med kommunalt opptak, skal det ikke søkes om
søskenmoderasjon. Denne moderasjonen beregnes automatisk i kommunens datasystem.
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
(samværsavtale, minimum 40%). Søknaden sendes Fagenhet for oppvekst og utdanning.
Det gis ikke moderasjon på kost-utgifter.
Redusert betaling på økonomisk grunnlag – barnehage
Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert
foreldrebetaling og gratis kjernetid.

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. Se barnehagenes vedtekter for informasjon
om priser.
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt, rett til å få
20 timers gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Det samme gjelder barn med utsatt
skolestart.
 Du kan søke om redusert betaling i barnehage dersom familien har samlet
inntekt under kr. 533 500,-. Du må legge ved kopi av siste års selvangivelse.
 Du kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i
året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten.
 Du kan søke om gratis kjernetid dersom familien har en samlet inntekt under
kr. 533 500,-. Du må legge ved kopi av siste års selvangivelse.
 Du må søke til den kommunen der barnet er folkeregistrert.
 Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar.
 Vedtaket gjelder for et barnehageår. Du må derfor levere ny søknad hvert år.
 Dersom du får redusert betaling på økonomisk grunnlag, vil du ikke få
søskenmoderasjon.
 Du må betale inntil søknaden er behandlet, og det er fattet et vedtak om
moderasjon.
Årsplan
Årsplan for den pedagogiske siden av driften utarbeides for 1 år ad gangen. Årsplanen skal
tilpasses lokale forhold og har Rammeplanen for Barnehager som grunnlag. Foreldrene får planen
til orientering, og er med på å utforme årsplanen. I tillegg vil det bli utgitt detaljerte
månedsplaner.
Samarbeidsutvalg og foreldreråd
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna jfr. Barnehageloven §4, og
skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom familiebarnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Ved høstens foreldremøte velges en leder, samt
en vara.
Samarbeidsutvalget(SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU
består av ansatte i familiebarnehagen og foreldre, slik at hver grupper er likt representert.
Familiebarnehagens eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldreråd og SU, jfr.
Lov om barnehager §4.
I Tusseskogen familiebarnehage er barnehagens eier med i SU, sammen med leder for
foreldrerådet.
Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i henhold til Lov om Barnehager følge bestemmelsene om taushetsplikt §20 og
opplysningsplikt i Barnevernstjenesten §21 og §22.
Ansvar
Barna er forsikret gjennom Nordea ved ulykke/død.
Tusseskogen familiebarnehage benytter seg av offentlig transportmiddel (buss og trikk).
Ved spesielle behov benyttes bil. Barnehagen har regler for bruk av bil,- slik som godkjenning fra
foreldre og bruk av godkjente bilstoler.

Barnehagen/ huset er også forsikret gjennom Nordea ved eventuell brann, vannskade e.l, som
forplikter Nordea i å skaffe oss et egnet lokale for barnehagedrift omgående.
Helsekontroll av barn
§23 Lov om barnehager: «Før et barn begynner i barnehage skal det legges frem erklæring om
barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan
slik erklæring gis av barnets foresatte».
Skjema deles ut når man takker JA til plassen (sammen med informasjonsskriv om barnehagen),
og fylles ut og tas med ved oppstart.
Sykdom
Barn kan ikke være i barnehagen om de har smittsomme sykdommer eller har nedsatt
almenntilstand. Dersom barnet har hatt feber, må de være feberfrie en dag før de kommer i
barnehagen. Ved omgangssyke skal barna holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diare.
Dyrehold
Hjemmet har 2 hunder (gordon setter og pointer), men de oppholder seg ikke i barnehagens
arealer. De har et eget rom inne, og luftegård ute.
Internkontroll
Barnehagen har utarbeidet et internkontrollsystem, med hensyn til bl.a. arbeidsmiljø, brannvern
og produktkontroll.
Barnehagen gjennomfører en brukerundersøkelse annenhvert år.
Barnehagen har en beredskapsplan i samarbeid med Knøttene familiebarnehage ved
sykdom/ulykke/død i hjemmet.
Vedtektenes varighet
Vedtektene er fastsatt av eier, og gjelder for 1 år ad gangen. De kan revideres som følge av
eierforhold, antall hjem eller at andre forhold endres.

Trondheim 05.12.2019

Anne Helene Lein

