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Eierforhold: 
Eies og drives av Monika Eriksson 

 

Formål, Barnehageloven §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 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 forutsetning.  
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.  
 
Opptaksmyndighet 
 
Styrer foretar opptak av barn i Tungtrø Gårdsbarnehage 
 
 
 
Opptakskriterier 
 
Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til skolepliktig alder. 
 

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) Barn som etter innvilget utsatt skolestart. 

 
3) Barn som er skolestartere påfølgende år. 

 
4) Barn som alt har plass i barnehagen og som ønsker denne utvidet 

 
5) Søsken av barn som alt har plass i barnehagen 

 

 
 



 

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og 
kjønn, og sikre en forsvarlig drift. Dette sees i sammenheng med kriteriene. For oss 
betyr dette å sette sammen ei gruppe der alle kan ha mulighet til å finne 
vennskap. Står søkere helt likt foretas tildeling ved loddtrekning 

 
Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved               
hovedopptak, 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.  

Klagen må fremsettes skriftlig for Indre Fosen 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. 

 

Samarbeidsutvalg/Brukermedvirkning 

Barnehagen har et samarbeidsutvalg. Det sitter to representanter i Utvalget hvert 
år. Disse skal fremme fellesinteressen til foreldrene, og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø. 
Barnehagen oppfordrer representantene til å overlappe disse om det skulle være 
frafall på en av representantene, slik at man kan sikre kontinuitet. De som blir 
valgt som su- representanter må skrive under på taushetserklæring. 

 

Fritak for å betale 

Har barnet ditt vært syk over i en lengre periode, minimum 1måned, kan det 
søkes om fritak for å betale kontingenten i den perioden barnet har vært syk. 
Sykdommen må dokumenteres av lege. Styrer avgjør hver enkelt sak. 

 

Åpningstid 

Barnehagen har åpent mandag til fredag klokken 0645 - 1630 

Barnehagen kan ta ut fem planleggingsdager i året. Disse blir varslet som 
oppheng i garderobe samt sendt ut som mail 

Barnehagen holder stengt 4 uker på sommeren fra fellesferiens start, i romjula 
og onsdag før skjærtorsdag. 

 

 



 

Fastsettelse av foreldrebetalingen. 

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis innen den 10. i hver måned. Det betales for 
11 måneder i året. 

Foreldrebetalingen fastsettes av styret, men styrt av makspris. Matpenger er 
lagt på kontingenten. Ved manglende betaling for to måneder medfører 
oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. Det skyldige beløp innfordres på 
vanlig måte i henhold til kommunale bestemmelser. Beslutningen fattes av 
styrer. Før oppsigelsen gjennomføres sikrer styrer at relevante forhold som er 
knyttet til den manglende betalingen er klarlagt. Det er barnas foreldre og 
foresatte som er ansvarlig for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres i 
nært samarbeid med styrer. 

Moderasjon: 

Når flere barn fra samme husstand går i barnehagen, gis det 30% 
søskenmoderasjon for barn to, og 50 % for nummer tre og evt. flere. 

 

Oppsigelse av plassen: 

Oppsigelse av barnehageplassen er 1 måned regnet fra den 1 i hver måned. 

Oppsigelse av barnehageplassen som mottas av barnehagen etter første 
april, medfører plikt for de foresatte til å betale for plassen ut barnehageåret. 

 

Forholdet til Rissa Kommune: 

Indre Fosen kommune har tilsyns- og veiledningsplikt for alle private 
barnehager i kommunen. Alle private barnehager i kommunen har utarbeidet 
en egen samarbeidsavtale med kommunen, som ved forespørsel kan legges 
fram. Vi følger Rissa kommune sine vedtekter for barnehagene, der vi ikke har 
egne punkter.  

 HMS 

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. 

 

Stadsbygd 15 04 2014 

Revidert     6 januar 2022 

Monika Eriksson, styrer 
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