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1)

Samordnet opptak av barn til kommunale- og private barnehager i Svelvik kommune
foretas administrativt. Ansvaret for gjennomføring er tillagt rådmannen.
(Gjelder ikke eventuelle private familiebarnehager)

2)

Delaktig i opptaket er:
Styrer
Rådmannen v/barnehageansvarlig Helsesøster/barnevern/PPT
-

Innstiller til opptak for sin barnehage
Administrerer, koordinerer og effektuerer
Rådgivende i forhold til behov

3)

Opptak til barnehagene foretas ut fra lovbestemt rett til barnehageplass, samt en samlet
vurdering av barnets/familiens behov.

4)

Styrer fremlegger innstilling, skriftlig begrunnet ut fra følgende:
PRINSIPPER:
Søsken og barnehageansattes barn prioriteres i den grad dette ikke utestenger barn
med nedsatt funksjonsevne eller rettighet til barnehageplass.
Det etterstrebes å gi barna tilbud iht. sitt ønske nr 1 eller 2. Dersom dette ikke er
mulig vurderes søknaden i forhold til alle barnehager. Ved tilbud i annen barnehage
skal ønske om overflytting imøtekommes før tildeling til nye søkere.
KRITERIER:
a)
Barn med nedsatt funksjonsevne (Fortrinsrett jfr. Lov om barnehager)
b)
Barn med rett til barnehageplass jfr. Lov om barnehager
c)
Barn av enslige forsørgere
d)
Barn fra hjem hvor ett eller flere medlemmer er syke
e)
Dårlige bo- eller lekeforhold
f)
Barn i hjem hvor både mor og far er yrkesaktive
g)
Barn som trenger miljøforandringer
h)
Barn fra tospråklige familier
i)
Andre spesielle årsaker
Punktene er ikke gitt i prioritert rekkefølge - alle punkter, med unntak av punkt a)
og b) kan derfor tillegges like stor vekt ut fra en helhetsvurdering.
-

Søkere fra annen kommune kan tilbys oppsigelig plass dersom det er ledig
kapasitet, og under forutsetning av at det ikke medfører at barn bosatt i kommunen
ikke får plass. Oppsigelsestid er 2 mndr. fra etterfølgende 1. eller 15. i hver måned.
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5)

Hovedopptak foretas en gang pr år (mars/april). Søknader innkommet etter fristen
medfører at rettigheten til barnehageplass (jfr.barnehageloven) ikke trer i kraft før ved
neste års hovedopptak.

6)

Ved hovedopptak avsettes 2 ankeplasser over 3 år og 2 ankeplasser under 3 år ved de
kommunale barnehagene. Ved private barnehager avsettes 1 ankeplass under 3 år.

7)

Ved melding om avslag på søknad om barnehageplass opplyses muligheten til å påklage
avgjørelsen. Ankefrist er 3 uker fra melding er mottatt.
Ankeorgan er Klagenemnda i Svelvik.

8)

I perioden etter hovedopptak tildeles eventuelle ledige plasser fortløpende ut fra
vurdering av søkerne jfr. punkt 4 i retningslinjene.

9)

Dersom det ikke finnes søkere som ønsker plass pr dags dato tildeles ledige plasser
fortløpende ut fra første ønskede tidspunkt for barnehageplass. Opptak foretas tidligst 4
uker før ønsket dato for oppstart. Dette av hensyn til at det kan innkomme søknader om
ønsket plass på et tidligere tidspunkt.

10)

Forandringer eller tilføyelser til disse retningslinjer må vedtas av kommunestyret.

Retningslinjer for opptak til Svelvik kommunes barnehager

