Vedtekter for Prestegårdsjordet barnehage og Tyholttunet
barnehage i henhold til barnehageloven § 7
Barnehagevedtektene er fastsatt av styret, den 12.06.2019
I tillegg til disse barnehagevedtektene, gjelder avtalen om barnehageplass, samt samvirkevedtekter.

1

Formål

Barnehagene 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, 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.
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter,
fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.
2

Opptaksmyndighet

Daglige ledere foretar opptak av barn i barnehagen etter gjeldende opptakskriterier (se pkt. 3).
Styret orienteres om opptaket.
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Opptak og opptakskriterier

3.1 Opptak
a. Barnehagenes opptakskrets er Trøndelag fylke. Opptak av barn kan skje hele året, men
hovedsakelig ved kommunens samordnede opptaksprosess. Daglig leder kan i samråd
med styret tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.
b. Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema til Trondheim kommune innen den til
enhver tid gjeldende frist fra Trondheim kommune. Søknad sendes i tillegg også direkte
til barnehagene på eget søknadsskjema.
c. Hovedopptaket for barnehagen er medio august. Barn må være fylt 1 år før oppstart. Ved
opptak utenom hovedopptaket må barnet være fylt 1 år innen det begynner.
d. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det året
barnet starter på skolen.
e. Det tildeles kun hele plasser.

3.2 Opptakskriterier
a. For alle søkere gjelder følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
1. Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er
fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde
ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
2. Søsken til barn i samme enhet i følgende prioriterte rekkefølge:
a) Barn av SINTEF-ansatte (hovedsarbeidsgiver)
b) Barnebarn av SINTEF-ansatte (hovedarbeidsgiver)
c) Barn av ansatte i andre bedrifter/foretak som gir driftstilskudd eller
etter særskilte avtaler.
d) Andre
3. Barn av SINTEF-ansatte (hovedarbeidsgiver) og ansatte i barnehagen. Opptak
prioriteres etter foreldrenes samlede ansiennitet ved SINTEF.
4. Barnebarn av SINTEF-ansatte (hovedarbeidsgiver). Opptak prioriteres i henhold til
den av besteforeldrene som har lengst ansiennitet ved SINTEF.
5. Barn av ansatte i andre bedrifter/foretak som gir driftstilskudd eller etter særskilte
avtaler.
6. Barn i nærområdet
b. Søskenprioritet ved opptak gjelder kun såfremt søsknene kommer til å gå samtidig i
samme enhet.
c. Daglig leder skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og
alderssammensetning i barnegruppen. Med balansert kjønnssammensetning menes her like
mange gutter som jenter innenfor hver avdeling. Med balansert alderssammensetning
menes minimum 2 barn på hvert alderstrinn på hver avdeling.
d. Ved ellers likhet etter prioriteringskriteriene kan det foretas loddtrekning.

Oppsigelse-/permisjonsfrist
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a. Det er 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist og frist for å søke permisjon, regnet fra
førstkommende månedsskifte etter oppsigelsesdato.
b. Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører plikt til å
betale foreldrebetaling halve juli måned. Ved oppsigelse av plass med sluttdato
månedsskifte juni-juli betales kontingent også for halve juli. Dersom barnehagen får inn
nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres
forholdsmessig.
c. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig. Det vises for
øvrig til samvirkevedtektene.
Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak
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a. Ved hovedopptak kan søker klage på avslag på søknad om barnehageplass samt avslag
om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.
b. Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter
barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt
funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om
barneverntjenester.
c. Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages
over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt
avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har
mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde
ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om
saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)
Fastsettelse av foreldrebetalingen
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a. Styret fastsetter foreldrebetalingen, inkludert kostpenger. Ved fastsettelse av
foreldrebetalingen skal det tas hensyn til at barnehagene skal drives i overensstemmelse
med vedtektene og god forretningsskikk.
b. August måned er betalingsfri, med unntak av i opptaksåret da det betales halv kontingent
i august. For barn som slutter til sommeren, betales ½ kontingent i juli.
Leke- og oppholdsareal
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Barnehagens norm for arealutnytting er 3,8 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og
5,0 m² for barn under 3 år. Det totale leke- og oppholdsareal er 220 m2 ved Tyholttunet
barnehage og 167 m² ved Prestegårdsjordet barnehage.
Avdelinger og bemanning
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a. Både Prestegårdsjordet og Tyholttunet barnehage har tre avdelinger hver.
b. Det skal være tre 100 % stillinger ved hver avdeling. Det skal tilstrebes at 200 % er
besatt av barnehagelærere og 100 % av fagarbeider/assistent. Eventuell endring av dette
skal drøftes med de tillitsvalgte.

Åpningstid og ferie
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a. Barnehagenes åpningstid er 07:30-16:30.
b. Barnehagen er stengt f.o.m. julaften (24. desember) til og med 1. januar samt mandag,
tirsdag og onsdag i påskeuka. Barnehagen er stengt på helligdager. I løpet av året er
barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager.
c. Barnehagene er stengt de to siste ukene av juli i forbindelse med avvikling av
sommerferie. Ukene fastsettes av styret minimum 1 måned før oppgitt frist for å melde
barnas tidspunkt for sommerferie. Resten av sommeren er det redusert bemanning.
Tyholttunet og Prestegårdsjordet kan slås sammen hvis det er svært få barn tilstede i
enkeltuker. I så fall skal det være personale fra begge barnehagene tilstede.
d. Alle barn må ta ut minst fire ukers ferie i perioden fra St. Hans til medio august. Minst 3
av disse ukene må være sammenhengende. Tidspunktet for sommerferie skal meldes til
barnehagene innen oppgitte frister.
10 Vilkår for kommunal støtte
Bystyret i Trondheim kommune har vedtatt spesifikke vilkår som private barnehager må
oppfylle, for å motta kommunalt tilskudd. Daglig ledere og styret i samvirkeforetaket skal til
enhver tid sørge for at disse vilkårene etterfølges.
11 HMS
Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til egen
dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem. Barn i barnehagen er ulykkesforsikret
hele døgnet.
12 Samarbeidsutvalget
12.1 Myndighet
a. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for
medlemmer og ansatte i foretaket. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens
pedagogiske og ideelle grunnlag. Tyholttunet og Prestegårdsjordet skal ha hvert sitt
samarbeidsutvalg.
b. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av
viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
12.2 Sammensetning og møteplan
a. Samarbeidsutvalget for hver av barnehagene skal bestå av til sammen 4 medlemmer,
hvorav to representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrerepresentantene velges
av foreldrerådet. Ansatterepresentantene velges av de ansatte.
b. Barnehagenes styre velger selv om de skal delta med representanter i utvalget og
eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene
(foreldrene og de ansatte).
c. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som
samarbeidsutvalgets vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende
har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til
stede, gjelder ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for.
d. Daglig leder deltar på møtene med forslags- og uttalerett.

e. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for
øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.
f. Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de råd og uttalelser
som samarbeidsutvalget har kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av
protokollen, likeså eventuell uenighet som kreves protokollført. Protokollen er
tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder og de personer
samarbeidsutvalget gir tilgang.
13 Foreldreråd
a. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det er ett
foreldreråd ved Tyholttunet barnehage og ett foreldreråd ved Prestegårdsjordet
barnehage.
b. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Ved avstemming i
foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.
c. Foreldreråd holdes minst en gang i året, og barnehagenes daglig ledere har ansvaret for
møteinnkalling.
d. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for
foreldrenes forhold til barnehagen.
e. Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som
foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså
eventuell uenighet som kreves protokollført.
f. Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget.
g. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU skal
bistå personalet i å arrangere dugnad, julearrangement, sommerarrangement og eventuelt
andre arrangement.

14 Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7
Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for
foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om
disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I
avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.
Noen vilkår fra nevnte avtale siteres i tillegg her:
− Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale.
Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse.
Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra
varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling,
gebyr og matpenger.
− Tilbudet om barnehageplass løper frem til skolepliktig alder, med unntak av vesentlige
misligholdstilfeller.
− Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige
misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er
vesentlig, kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.
− Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om
forsinkelsesrente.
− Foresatte som benytter barnehageplass plikter årlig å delta på ca 6 timer dugnad som
blir arrangert av barnehagen.
− Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold
kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

