
VEDTEKTER FOR MUGGOPPEN 
BARNEHAGE 

 

1.Gjeldene lover og vedtekter 

1.a Selskapets navn er Muggoppen AS, selskapet er et privateid aksjeselskap der eierne også 
er driverne. Muggoppen AS er en privat barnehage. 
1.b) Muggoppen skal drives i samsvar med barnehageloven m /forskrifter samt kommunale 
vedtak. 
1.c) Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. 
1.d) Barnehagen styre består av disse to samt to representanter valgt av og blant 
foreldregruppa, en av oppgavene er å godkjenne årsplan 
1.e) Samarbeidsutvalget ,SU, skal være et kontaktsskapende, rådgivende og samordnende 
organ. SU består av; 2 foreldrerepresentanter, 1 fra de ansatte og 1 fra eier. 

2.Opptak 

Samordnet opptaksprosess i kommunen. 
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal 
legge til rette for en samordnet opptaksprosess der det tas hensyn til barnehagens mangfold 
og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved 
samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og 
private barnehager sikres. Kommunale og private barnehager har felles søknadsskjema. 
Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. februar, men det er mulig å søke hele året. 
 

3.Opptakskriterier 

1. Barn med nedsatt funksjonshemninger (jfr. § 13 i Lov om barnehager) 

2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern (jfr. Lov 
om barneverns tjenester § 4-12 og § 4-4) 

3. Søkere må være folkeregistrert i Trysil Kommune 

4. Barn som allerede har plass og som ønsker å utvide plassen 

5. Under ellers like vilkår, kan søsken prioriteres (også tidligere søsken) 

6. Barn som fyller 1 år innen utgangen av november det året det søkes barnehageplass, har 
ifølge Lov om barnehager (Kap. 4 § 12a), rett til å få plass i barnehage 

7. Ved fortsatt likhet prioriteres yngre barn før eldre barn 

8. Ledige plasser i løpet av året behandles samlet 



4.Åpningstid 

Barnehagen er åpen i tidsrommet ca 1. august – ca 5. juli fra klokken 07.15 – 16.45. Stengt i 
romjula og påskeuka. 
 

5. Oppholdsbetaling 

Barnehagen har lik pris som de kommunale, fastsatt av statlige og kommunale føringer. 
Søskenmoderasjon er vedtatt også for de private barnehagene, uavhengig av hvilken 
barnehage søsken måtte gå i - så lenge Trysil kommune gir kompensasjon for dette. Det vil 
bli gitt 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2.barn i fødselsrekken og 50 % for 3. 
eller flere barn i fødselsrekke, uavhengig av plassens størrelse. Moderasjon omfatter søsken 
som bor fast sammen. 

Oppholdsbetalingen løper over 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. 

En betaler for oppholdstid 9, 50 timer daglig. I tillegg betales det kostpris pr måned. 

Betaling skjer delvis etterskuddsvis, delvis forskuddsvis, den 15. hver måned. Ved skyldig 
betaling utover en måned mistes retten til plass. 

6.Oppsigelse/reduksjon av barnehageplass/ oppholdstid 

Innvilget barnehageplass gjelder for hele året, der foreldrenes ja anses som en kontrakt på 
dette. Oppholdsbetalingen skal skje i samsvar med dette.  Ved oppsigelse etter 15. april må 
det betales ut året t.o.m. juni mnd. Gjensidig oppsigelsestid ellers, er gjeldende fra den 1. 
påfølgende måned. 
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