
VEDTEKTER TILLER ÅPEN BARNEHAGE 

1. EIERFORHOLD  

Organisasjonsnummer: 975 212 645. 

 

Tiller åpen barnehage (TÅB) eies og drives av Tiller Menighetsråd (TMR). Barnehagen skal drives i samsvar 

med vedtekter godkjent av TMR og gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

 

2. STYRET 

Eiers oppgaver og daglige ansvar tilligger et styre. Styret oppnevnes av TMR og består av en representant for 

TMR, kateket, styrer og to foreldre/brukerrepresentanter. TMRs representant oppnevnes for to år, men kan 

gjenvelges. Foreldre/brukerrepresentantene oppnevnes for et halvt år og kan gjenvelges. 

 

3. FORMÅL 

a) Barnehagelovens formålsparagraf  

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 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.  

 

b) Eiers formål for barnehagen 

Barnehagens har en utvidet kristen formålsbestemmelse etter §1a; særlige formål.  

 

Tiller åpen barnehage har som mål å: 

- Styrke småbarnsfamiliens sosiale nettverk i menigheten. 

- Støtte foreldrene og andre voksne slik at de styrkes i oppgaven som omsorgspersoner for små barn. 

- Gi barn og voksne felles opplevelser. 

- Gi tilbud om veiledning i den kristne oppdragelse av barna. 

- Være en del av Tiller menighets trosopplæringstilbud 

 

En utvidet kristen formålsbestemmelse kan komme til uttrykk på flere måter i barnehagen, bl.a. ved: 

- At barnehagens miljø og atmosfære er preget av kristne verdier som nestekjærlighet, menneskeverd og 

tilgivelse. 

- Etisk veiledning i samsvar med kristne verdier 

- At barnas tros- og livsspørsmål tas på alvor og møtes med en holdning som er preget av åpenhet, 

innlevelse, undring og respekt. 

- At barna blir kjent med bibelfortellinger, at det brukes bøker og sanger med kristent innhold. 

- At det kristne innholdet står sentralt ved feiringen av høytidene. 

- Samarbeid med menigheten ved kirkebesøk og besøk av menighetens ansatte i barnehagen. 

 

 

 

 



4. MÅLGRUPPE 

TÅB er et gratis tilbud til og for foreldre/omsorgspersoner med barn fra 0-6 år.  

 

Åpne barnehager skiller seg fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt fast plass. 

Foreldre/omsorgspersoner kommer med barna til barnehagen til de tider og dager de selv ønsker, innenfor 

barnehagens åpningstider.  

 

5. LOKALER  

Tiller Åpen Barnehage drives fra Tiller menighetssenter, i Trondheim Kommune. Barnehagen skal drive med 

offentlig godkjenning, i et lokale som er godkjent av offentlig myndighet. Personalet skal påse at lokalet til enhver 

tid er i forskriftsmessig stand, og skal sammen med brukerne påse at lokalene er trygge omgivelser for barna. 

 

6. ÅPNINGSTID 

Barnehagen har åpent 3 dager i uken. Åpningstiden er mandag- tirsdag 09.00-14.30, onsdag 09.00-14.00.  

Barnehagen følger skoleruta til Trondheim Kommune og holder stengt i skolens ferier og fridager. 

 

 

7. DRIFT 

TÅB drives innenfor de fastsatte åpningstidene, med forutsetning at det kvalifiserer til statsstøtte. Barnehagen 

ledes av en styrer med barnehagelærerutdanning, eller annen relevant utdanning/erfaring. Styrer bør være 

medlem av Den norske kirke. Størrelsen på styrerstillingen kan endres ut fra den økonomiske rammen 

barnehagen til enhver tid har.  

 

 

8. INTERNKONTROLL 

Tiller Menighetsråd har utviklet et internkontrollsystem for barnehagen. Eier er ansvarlig for at 

internkontrollsystemet ivaretas.   

 

 

Vedtektene er godkjent av Tiller menighetsråd 28.11.2019 

  


