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Undertegnede foreldre erklærer i anledning av at vårt / våre barn  

  

………………………………………………  

  

får plass i TROLLHAUGEN BARNEHAGE i henhold til flg. bestemmelser nedfelt av eier, Sørlandet 

Sykehus Kristiansand, i barnehagens vedtekter:  

  

• Foreldrebetalingen er 2910,- kroner per måned for 1/1 plass. (I tillegg kommer kostpenger på 

kr 200,-). Det er felles betalingssats for alle barnehager i Kristiansand. Det gis 30 % 

søskenmoderasjon. Foreldrebetalingen gjelder til Stortinget endrer satsen. Det kan søkes 

redusert betalingssats.  

• Ansatte ved SSK trekkes i lønn. Foreldre som ikke er ansatt ved sykehuset betaler etter avtale 

med enhetsleder.  

• I barnehageåret er OPPSIGELSESFRISTEN 1 måned fra slutten av den kalendermåned 

oppsigelsen er levert barnehagens enhetsleder. Ref. vedtektene § 6 om oppsigelse.  

• Ved første gangs opptak i barnehagen må det fremlegges egenerklæring om at barnet har 

fulgt vanlige undersøkelsesrutiner ved helsestasjon eller tilsvarende hos privat lege, og hvor 

det fremgår at barnet er friskt. Ref. vedtektene § 11.  

• Hvert barn i 1/1 plass skal ha 4 ukers FERIE i løpet av ferieåret /barnehageåret, hvorav 3 uker 

helst lagt sammenhengende til skoleferien.  

• Etter søknad til enhetsleder kan en uke deles i to.  

• Barnehagens enhetsleder vil innhente opplysninger om ferieavvikling innen 1.mai hvert år. 

Foreldrene plikter å informere om sine planer, slik at de ansatte i barnehagen kan planlegge 

sin ferie på en slik måte at en i størst mulig grad unngår bruk av vikarer.  

• Foreldre plikter også å gi barnehagens personale beskjed om når barnet ikke kommer p.g.a.  

sykdom eller fridager utenom ferier.  

• Foreldre skal stille opp til dugnad i den grad enhetsleder mener det er nødvendig.  

  

Barnehagens eier godkjenner / reviderer kontrakten.  

  

Kontrakten gjelder for den tiden barnet går i barnehagen.  

  

  

Sted ………………………   Dato …………….  

  

Foreldrenes underskrift ………………………………………………………………  
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VEDTEKTER FOR TROLLHAUGEN BARNEHAGE  

  
1. Eierforhold og forvaltning  

    

Trollhaugen barnehage eies og drives av Sørlandet Sykehus, Kristiansand. 

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, av forskrift og retningslinjer 

fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt av kommunale vedtak og interne planer 

for barnehagen. Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi 

opplysninger som er av betydning for foreldrene/de foresattes forhold til barnehagen.  

Trollhaugen barnehage består av 3 avdelinger, og har opptil 45 plasser med barn i 

alderen 1-5 år. Barnehagen er organisert under Medisinsk serviceklinikk. I 

behandling av saker vedrørende budsjett, regnskap, bemanning, tilsettinger og 

personalsaker har barnehagen samme stilling som andre av sykehusets avdelinger / 

institusjoner. Dette under forutsetning av at annet ikke er regulert i lov, forskrift eller 

avtaleverk. Kommunen fører tilsyn med virksomheten og kan gi pålegg om 

uforsvarlige eller ulovlige forhold. Et eventuelt pålegg om stengning av virksomheten 

kan påklages Fylkesmannen. Enhetsleder er pedagogisk og administrativ leder for 

barnehagen.  

  

  

2. Formål og innhold, (Lov om barnehager § 1 og § 2)  

  

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 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 være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir 

retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.  
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3. Barns og foreldres medvirkning (§ 3 og § 4)  

  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og 

et samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar 

med dets alder og modenhet.  

  

FORELDRERÅDET består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet 

skal fremme fellesinteressene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal 

bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til 

barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og 

vanlig flertallsvedtak gjelder.  

Foreldrerådet velger, på høstens foreldremøte, medlemmer til samarbeidsutvalget. 

Medlemmene velges for 2 år. Ved valget bør man søke å ivareta visse 

representative hensyn m.h.t. barnehagens avdelinger, aldersgrupper m.v. Ansatte 

som har barn i barnehagen kan ikke velges som foreldrerepresentanter 

(fortolkninger og retningslinjer til barnehagens samarbeidsutvalg & foreldreråd)  

  

SAMARBEIDSUTVALGET skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i 

barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Det velges 3 representanter fra 

foreldre/foresatte og 3 fra ansatte, som skal representere barnehagens avdelinger. 

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn 

hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal ha forelagt saker som er av 

viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. 

Samarbeidsutvalgets funksjonstid følger barnehageåret. Det velges 2 vara - 

medlemmer fra foreldrene og 1 fra de ansatte. Vara - medlemmene får tilsendt kopi 

av innkallinger og sakskart men innkalles bare når de faste representantene melder 

forfall.   

DUGNAD blir avholdt hver vår, og ellers etter behov, og det forventes at 

foreldre/foresatte deltar aktivt.  

  

4. Personale og bemanning  

  

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen 

skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer. Det skal være 

minimum en pedagogisk leder per 14 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk 

leder per 7 barn når barna er under 3 år og barnas daglige oppholdstid er over 6 

timer.  

  

Enhetsleder ansetter barnehagens personale i samarbeid med avdelingsleder og 

evt. tillitsvalgte.  

  

5. Samordnet opptak  

  

Alle godkjente barnehager i Kristiansand kommune samarbeider om opptak i 

henhold til barnehageloven § 12.   
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Barn i barnehagens opptakskrets (Sørlandet Sykehus, fortrinnsvis Kristiansand) har 

prioritet ved opptak.  

    

Søknadsfrist for opptak av nye barn er 1.mars.  

Opptaksperioden starter 15. august, og barnet har plass t.o.m.14.august det året de 

begynner på skolen.  

Opptaket gjøres med utgangspunkt i foreldrenes prioritering av barnehager.  

  

Kriterier for opptak   

• Barn med nedsatt funksjonsevne har etter barnehageloven § 13  

rett til prioritet ved opptak  

• Barn der det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§  

4-12 og 4-4 annet ledd og fjerde ledd  

• Søskentilhørighet  

• Ved ansettelse av medarbeidere med kompetanse som det er 

vanskelig å rekruttere til.  

• Minst en av foreldrene er ansatt ved SSK  

• Gruppesammensetning. Dersom et alderskull er sterkt 

underrepresentert i barnehagen, kan det tas hensyn til 

eksisterende barnegruppe ved opptak av nye barn. Det er en 

forutsetning at de har rett til plass.  

• Barn som er tatt ut av barnehagen p.g.a.  

svangerskapspermisjon.  

• Søkerens ansiennitet på SSK  

  

Søskenprioritet gjelder også dersom det, ved overskuddsplass, er tatt inn barn 

utenom sykehuset, dog har søsken av barn av ansatte ved SSK fortrinnsrett, dersom 

det er mangel på plasser.  

Prioriteringer utover de to første punkt, gjøres i samarbeid med personalkonsulent 

ved SSK.  

  

Ved overskuddsplasser skal ledig kapasitet tilbys andre søkere. Kriterier for opptak, i 

prioritert rekkefølge, vil da være som følger (dette i henhold til regler for samordnet 

opptak i Kristiansand kommune):  

  

1. Barn med nedsatt funksjonsevne  

2. Forebyggende barnevern  

3. Familie med alvorlig sykdom  

4. Søskenprioritet  

      

De tre første skal dokumenteres.  

Ved lik prioritet foretas loddtrekning for å avgjøre rekkefølgen på søkerne.  

  

Gruppesammensetning.  

Personalet har ansvar for sammensetning av barnegruppene og kan, dersom det av 

pedagogiske hensyn er ønskelig, foreta forflytninger av barn i løpet av året.  Ved 

tildeling av ledig barnehageplass gis opptaksmyndighet anledning til å ta hensyn til 

den eksisterende barnegruppe for å sikre en hensiktsmessig gruppe - 
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sammensetning. Om nødvendig, kan ikke-prioriterte søkere gis plass for å oppnå 

dette.    

  

Oppstart for barn født etter 1.9.  

Barn som er født etter 1.9 kan tilbys barnehageplass ut fra kriterier for opptak.  

Barnet kan først ta i bruk plassen fra og med fylte 10 måneder.  

  

  

6. Oppsigelse  

      

Oppsigelse av plass skal skje med minst 1 måneds varsel regnet fra den første i 

påfølgende måned. Oppsigelse av plass som medfører fratredelse fra og med 1. 

mai, gjelder dog først fra august. Dvs. foreldrebetalingen går ut juni, mens juli er 

betalings - fri. Plassen kan sies opp skriftlig eller elektronisk til enhetsleder i 

barnehagen.    

Plasser som blir ledige i løpet av barnehageåret kan styrer, i samråd med 

personalavdelingen, fylle fra venteliste eller lyse ledig.  

Barnehageplassen tilhører barnet som er tatt opp og kan ikke overlates til andre, dog 

kan samarbeidsutvalget i spesielle tilfeller gi tillatelse til dette.  

Samarbeidsutvalget kan, etter skriftlig begrunnelse, si opp barnehageplassen med 

minst 1 måneds frist.   

  

7. Permisjon  

Det kan søkes permisjon fra plassen ut barnehageåret, (t.o.m. 31.07 det aktuelle 

året). Barnehagen tar forbehold om innvilgelse av permisjonen, og hver søknad 

behandles individuelt. Det tas særlig hensyn til om det ansees sannsynlig at plassen 

blir framleid. Tilbud gis da ut fra barnehagens ordinære retningslinjer. Barnet som  

”leier” plassen, har ikke automatisk rett på plass i barnehagen etter at 

permisjonsplassen utløper.  

  

8. Kontrakt  

  

Barnehagen drives med det utgangspunkt at foreldre/foresatte, sammen med eier og 

ansatte, tar medansvar som er til beste for alle. Foreldre/foresatte undertegner en 

kontrakt ved tildeling av plass, som forplikter dette.  

  

9. Åpningstid og ferie  

  

Barnehagens åpningstid er fra kl 07.00 til 16.30 alle hverdager. Onsdag, før 

skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften stenger barnehagen kl 12.00.   

Alle barnehager har 5 planleggingsdager i året, og disse dagene er barnehagen 

stengt. Dagene godkjennes av samarbeidsutvalget.   

Barnehagen har sommerstengt i uke 29 og 30.  

  

10. Foreldrebetaling  

  

Maksimalgrense for foreldrebetaling blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak. Det er 

11 betalingsmåneder i året, og juli er betalingsfri.  
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Det er lik inntektsgradering og søskenmoderasjon for alle barnehager i Kristiansand. 

Betaling for kost kommer i tillegg til betalingssatsen, jfr. Forskrift om foreldrebetaling 

i barnehager § 1.  

  

11. Arealutnyttelse  

   

Trollhaugen barnehage følger barnehagelovens veiledende arealnorm som er 4 

kvadratmeter netto per barn over 3 år, og 5,3 kvadratmeter netto for barn under 3 år.  

Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke og 

oppholdsarealet inne.  

  

12. Helse og hygieniske forhold   

  

Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse, 

jfr. barnehageloven § 23 Når barnet begynner i barnehage igjen etter sykdom, skal 

den foresatte gi muntlig erklæring om at barnet anses som friskt nok til å begynne 

igjen. Barnehagens styrer avgjør om et barn p.g.a. sykdom midlertidig, inntil en uke, 

ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna. Ved 

alvorlig sykdom av smittsom karakter, bør det tas kontakt med Helserådet eller 

Folkehelseinstituttet. For øvrig bør enhetslederen rådføre seg med den lokale 

helsestasjon som har tilsynsansvar for barnehagen.  

  

13. Taushetsplikt og opplysningsplikt  

  

Alle ansatte i barnehagen, samarbeidsutvalget samt andre i foreldrelaget som får 

kjennskap til fortrolige opplysninger har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven 

§§ 13 og 13f. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og 

barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 21 og 22.  

  

14. Politiattest   

  

Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.  

  

15. Internkontroll  

  

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt 

forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, 

(Internkontrollforskriften).   

  

16. Forsikring  

  

Alle barn er dekket i en kollektiv ulykkesforsikring for opphold og reise til og fra 

barnehagen.  

  

17. Endring av vedtekter  

  

Vedtektene oppdateres, slik at det til enhver tid er i samsvar med politiske vedtak og 

gjeldende lovverk. Foreldre kan i foreldreråd komme med forslag til endringer av 

vedtekter og kontrakt. Forslag til endring blir avgjort av eier.  
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Kryssreferanser  

      

Eksterne referanser  

    

  


