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Barnehageopptaket 2021/2022 - viktig informasjon
Det bes om at barnehageleder informerer alle i barnehagen som arbeider med
barnehageopptaket om innholdet i dette brevet.

Rutinebeskrivelse for samordnet barnehageopptak i Ringsaker
Vedlagt oversendes revidert rutinebeskrivelse for samordnet opptaksprosess og oppdatert
oversikt over opptakssonene. De kommunale enhetene i Brumunddal samarbeider om hvem
som skal innkalle til møter, osv.
Det er satt opp en felles dag for samordningsmøte, 8. mars 2021. Det er reservert møterom
på Herredshuset, Moelv kl. 8.30-12.00, slik at sonene har mulighet til å samarbeide på tvers
ved behov. Det er møteplikt for barnehageleder til dette møtet. Det er viktig at alle er godt
forberedt til samordningsmøtet og følger rutinebeskrivelsen. Alle må være til stede hele
tiden, fordi det kan skje endringer underveis til alle er ferdige. Det blir utsending av tilbud og
avslag 13. mars, og det er en fordel at det meste er avklart i samordningsmøtet.
NB! Avhengig av Koronapandemien og smittesituasjonen på dette tidspunktet kan det
være aktuelt å ta opptaksmøtet digitalt via Teams. Da vil dere få beskjed om dette.
Med flere års erfaringer og gjennomgang fungerer opptaksprosessen bra. Den videreføres
slik som tidligere. Rutinebeskrivelsen gir retningslinjer for samordnet barnehageopptak.
Alle lederne har medansvar for at rutinene følges og at opptaksarbeidet ivaretas på en
korrekt og profesjonell måte. Dette inkluderer riktig veiledning/informasjon om
opptaksprosessen etter gjeldende lover og retningslinjer til søkerne.

Noen merknader
 Ventelister
Alle på venteliste som ikke har barnehageplass i dag, må søke for neste barnehageår (plass
fra 1.8.2021), hvis det ikke allerede er lagt inn søknad om plass i 2021. Det gjelder også de
som leverte søknad i 2020, med ønsket oppstart i løpet av 2020 og som ikke har fått tilbud.
Venteliste med søkere som ønsket plass i 2020 er slettet.
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 Søke om å endre plasstype i samme barnehagen
Foreldre/foresatte som ønsker annen type plass i samme barnehage, gjør det i
Barnehageportalen. De logger inn med ID-porten og får tilgang til å søke endret type plass.
De skriver inn ny type plass og datoen de søker endret plass fra. Deretter ”Bekreft” og
søknaden legges i barnehagens Innboks til videre behandling.
Behandling av søknad om økt plass eller redusert plass i egen barnehage tas i forbindelse
med opptaket. Opptakskriteriene i de kommunale barnehagene og i de fleste private
barnehagene prioriterer ikke søkere som ønsker utvidet plass/redusert plass framfor andre
søkere. Derfor må behandlingen av disse søknadene tas sammen med nye søknader.
 Søke plass i annen barnehage
Foreldre/foresatte som ønsker plass i annen barnehage, må legge inn ny søknad i
Barnehageportalen innen søknadsfristen 1. mars 2021. NB! Foreldrene må selv si opp
nåværende plass når de har tatt imot ny plass.
Rådmannen har fått flere henvendelser fra foreldre som tror de ikke blir vurdert på linje med
andre søkere når de har en plass. Det understrekes at dette ikke er riktig. Alle søkerne skal
vurderes iht. opptakskriteriene i den enkelte barnehage, og det er viktig at denne
informasjonen gis dersom foreldre spør.
 Nye søknader
Alle søknader fra 2020, med ønsket oppstart i 2020, som var på ventelista slettes, jf. punkt
“Ventelister”.
Nye søknader med ønsket oppstartdato før nytt barnehageår (dvs. fra 1.1.2021 til
31.7.2021), men som ikke er imøtekommet, må tas med på hovedopptaket.
NB!
Vær oppmerksom på at søkerne kan gå inn og endre søknader helt fram til fristens utløp,
1.mars. Det anbefales derfor å ta ut lister/søknader rett før samordningsmøtet for å sikre at
dere har riktig søknad med eventuelle siste endringer. Alle barnehagelederne har ansvar for
å samarbeide om opptaket, og det er viktig at alle følger rutinene og ikke ”bestemmer”
hvem som skal tilbys plass før samordningsmøtet avholdes. Hvis dere har barn på søkerlista
som har plass i annen barnehage i dag, kan det være hensiktsmessig å være i dialog med
barnehageleder i ”nåværende” barnehage om du planlegger å gi tilbud til barnet i din
barnehage. Dette slik at den ”nåværende” barnehagen er kjent med at det kan bli ledig
plass. Dette betyr likevel ikke at det er helt avgjort før samordningsmøtet, fordi det kan være
andre søkere som må gis prioritet. Det er viktig at det ikke tas inn barn til ledig plass, før
plassen faktisk er sagt opp. Det kan skje at foreldre ombestemmer seg når de mottar et nytt
tilbud og ikke ønsker å bytte likevel.
Erfaringer fra tidligere år har vist at søkerne endrer søknadene også etter 1. mars. I tillegg
kommer det nye søkere. Dette har medført noe usikkerhet i forhold til hvem som har søkt
innen fristen. For å unngå dette videreføres praksisen med at det ikke godkjennes nye
søknader i perioden 2.mars - 12. mars (til svar sendes ut). Dette for å sikre at alle som søker
innen 1. mars og som har lovfestet rett får oppfylt retten.

 Rett til barnehageplass
Lovfestet rett til barnehageplass (§ 16 i lov om barnehager):
”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med
denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den
måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptak fastsettes av
kommunen.”
Alle barnehagene må bidra til at Ringsaker kommune innfrir retten til barnehageplass for
barna i Ringsaker som dette gjelder. Samordningsmøter og samarbeidet mellom
barnehagene blir ekstra viktig i denne forbindelsen. Opptaksprosessen er drøftet med jurist i
kommunen for å sikre at lovens bestemmelser følges og kommunens plikt som
barnehagemyndighet innfris.
Informasjon:
Informasjon om lovfestet rett til barnehageplass (§ 16 i lov om barnehager) gis til søkerne på
kommunens hjemmeside (www.ringsaker.kommune.no).
Videre gis følgende informasjon:
Søkere oppfordres til å søke flere alternative barnehager.
Hvis det ikke er mulig å få innfridd de omsøkte barnehager, kan det gis tilbud om
plass i en annen barnehage uten ytterligere varsel på forhånd.
Kommunen kan oppfylle ovennevnte barnehagerett på tre måter:
1. Barnet får sitt første ønske oppfylt
2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt
3. Barnet får tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a.
Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra
kommunen.
Det gjøres oppmerksom på at når du har fått tilbud om plass i barnehage, har
kommunen oppfylt sin plikt iht. lovfestet rett til barnehageplass. Dersom du/dere
takker nei til dette tilbudet, vil ikke kommunen ha en plikt til å gi nytt tilbud ved dette
opptaket.
Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på venteliste ved
denne barnehagen. Søknaden vil bli vurdert ved eventuell ledig kapasitet.”
Ovennevnte medfører at alle søkere med lovfestet rett skal gis et tilbud. Hvis det ikke er
mulig å innfri noen av de omsøkte alternativene, skal det gis tilbud i en annen barnehage
som har ledig plass (selv om det ikke er satt opp som alternativ). Som det står i
informasjonen over, gjøres dette uten at dere tar kontakt med søkeren først. Dersom flere
har ledig plass, er geografi (avstand til hjemmet) et objektivt kriterium som kan avgjøre hvor
barnet skal få tilbud om plass.

NB! Viktig beskjed – Barn som får tilbud i en barnehage det ikke er søkt:
Barnehagen der det skal gis tilbud må legges inn som et alternativ. Dette må gjøres samme
dag som dere legger inn tilbudet, 13.3.2021 (ikke tidligere i prosessen). Dette er en del av
den interne saksbehandlingen som er unntatt offentlighet og skal ikke være offentlig før
foreldrene får svar. Det kan skje endringer helt fram til dagen det sendes tilbud.
Det kan oppstå spørsmål eller tvilstilfeller i forhold til håndteringen av lovfestet rett til
barnehageplass. Ta gjerne kontakt med Kristin Sæta, tlf. 94 01 12 82 eller på e-post til
kristin.seta@ringsaker.kommune.no hvis det er noe dere lurer på.

Opplæring i IST barnehage
Det gis tilbud om opplæring/oppfriskning for barnehageledere og merkantil onsdag
24.2.2021 kl. 9.00-12.00 på IKT-rommet, Voksenpedagogisk senter, Mølla, Brumunddal.
Påmelding på e-post til Hege Berger Martinsen, e-post hma@ringsaker.kommune.no
før 17.2.2021.
NB! Avhengig av Koronapandemien og smittesituasjonen på dette tidspunktet kan det
være aktuelt å ta opplæringen digitalt via Teams. Da vil dere få beskjed om dette.

Rapportering
Det vises til rutinebeskrivelsen om rapporteringer i forbindelse med barnehageopptaket.
Skjema for disse med frist for innsending av tall sendes på e-post i forkant. Det bes om at
fristene overholdes, slik at det raskt kan lages en oversikt over barnehageopptaket.

Annet
Den enkelte barnehage må sørge for å ha korrekte opplysninger på IST barnehage om
plasserte barn, med riktig plasstype, adresse, o.a. Husk at alle barna skal plasseres når de
har takket ja. Opplysningene på IST Barnehage må til enhver tid være oppdatert.
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Kommunalsjef
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Rådgiver barnehage
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