
 

 

 

 

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR BARNEHAGENE I STUDENTINORD 
TRØNDELAG 

 

Barnehageåret 

Barnehagene følger i utgangspunktet studieåret ved Universitetet. Det vil si at vi har stengt i 
mellomjula og man-, tirs- og onsdag før skjærtorsdag. 

Barnehagen er stengt 4 uker i juli. 

Påmelding gjennomføres i de siste ukene i juni og i starten av august. 

Barnehagene har 5 planleggingsdager – disse bekjentgjøres i starten på hvert barnehageår. 

Fra barnehageåret 2018/19 tilbyr Studentbarnehagene bare 100 % plasser. 

 

Åpningstider 

Vi prøver å tilrettelegge åpningstidene så godt som mulig, slik at barnehagetilbudet er tilpasset 
studenters behov også i praksisperioder. Vi har ei fast åpningstid, men er det behov utover dette må 
det gis beskjed til styrer i barnehagen. Dette er foresattes ansvar. 

 

Foreldremøter 

Barnehagen inviterer til ett foreldremøte per år. Det inviteres til to foreldresamtaler/ kontaktmøter 
per år. 

 

Årsplan 

For hvert nytt barnehageår skal det utarbeides årsplan for barnehagen. Årsplanen skal bygge på Lov 
om barnehager, rammeplan og Nord Studentsamskipnad (Studentinord) sine målsettinger. 

 

Syke barn eller annet fravær 

Når barnet er sykt eller har annet fravær, plikter foreldrene å gi beskjed til barnehagen så snart som 
mulig. Dette gjøres fortrinnsvis gjennom kommunikasjonsplattformen eBarnehage. 

 

Barnas helse 

Er det smittsomme sykdommer i hjemmet, plikter de foresatte å melde fra til barnehagen. Syke barn 
kan ikke oppholde seg i barnehagen. (Retningslinjer fra folkehelseinstituttet) 
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Forsikring 

Barna er forsikret gjennom Studentinord sine forsikringer. Denne forsikringen gjelder til og fra 
barnehagen, i barnehagen – med de aktiviteter som barnehagen er ansvarlig for. 

 

Erstatning av eiendeler 

Barnehagen kan ikke ta ansvar for leker, sportsutstyr eller klær som blir borte fra barnehagen. 

 

Studenttilpasning 

Barnehagene vil være behjelpelig med barnepass hvis studentforeldre er syk på en eksamensdag. 

Gi beskjed hvis studentforeldre har spesielle behov for åpningstid under praksisperioder / eventuelt 
eksamensperioder. 

Vi gir tilbud om lørdagsåpent i eksamensperioden i november/desember og vi vurderer behovet i mai/ 
juni 

Vi gir tilbud til studentbarn under 1 år. 

 

Registrering av personopplysninger 

Barnehagen benytter et dataprogram fra Barn-Nett for å registrere personopplysninger om barnet og 
barnets foresatte. Opplysningene brukes bla som grunnlagsdata for offentlig støtte og rapportering.  

Det overordna formålet med registreringen av personopplysninger i barnehagen er å ivareta barnet og 
familien på best mulig måte og å oppfylle lovkrav til denne type registreringer. Alle opplysninger og 
dokumenter som registreres og lagres skal være nødvendige for å ivareta barnets og familiens 
interesser. 

Opplysningene behandles konfidensielt og slettes når barnet ikke lenger er tilknyttet barnehagen. 

 

Levanger Kommune benytter opptaksprogrammet IST og Steinkjer Kommune (Oppad). 
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