RUTINEBESKRIVELSE FOR SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK I RINGSAKER
Revidert desember 2020 med endringer iht. barnehageloven pr 1.1.2021.
Iht. lov om barnehager, § 17 videreføres samordnet opptaksprosess for alle barnehagene i
Ringsaker.
Elektronisk barnehagesøknad og desentralisert opptak foregår etter gjeldende rutiner.

Oppgave
Nødvendig avklaring av
opptaksprosedyrer/forberedelse til nytt opptak.
Informasjon på kommunens internettsider om
barnehageopptaket m/frister. Frist for å søke
barnehageplass er 1. mars 2021.

Ansvarlig
Barnehagerådgiver
ev. andre
medhjelpere.
Barnehagerådgiver

Når
Desember

Januar/
februar

Alle må søke elektronisk. De som ikke har tilgang
til PC, kan få hjelp/veiledning etter avtale i en
barnehage.
Ev vedlegg til søknaden må sendes i posten til den
barnehagen som søkes som 1.alternativ.
Informasjon til barnehagene
Brev fra rådmannen til alle barnehagene med div
Barnehagerådgiver
meldinger om opptaket, revidert rutinebeskrivelse,
oversikt over opptakssonene, o.a.
Sletting av venteliste
Venteliste med søknad om barnehageplass i 2020
(ønsker plass før 31.12.2020), som fortsatt ligger
aktiv på venteliste, slettes. Søkere som ikke er
tildelt barnehageplass, må søke på nytt.

Januar

Januar
Hege Berger
Martinsen

Informasjon på Barnehageportalen
- om å søke plass
- om å søke endret plasstype i samme barnehage
- om å søke plass i annen barnehage
- om å svare på tilbud
- om å si opp barnehageplassen
Dette gjør foreldre/foresatte i Barnehageportalen.
Godkjenning av søknad
Søknadene godkjennes og bekreftelse for mottatt
søknad sendes som SMS.

Hege Berger
Martinsen

Fortløpende

NB! Nye søknader godkjennes ikke i perioden 2.3.
– 12.3.2021, for å sikre at søknader innen fristen
for hovedopptaket behandles først. Datoer i
meldingsregler endres.

Per Skjæret/
Hege B. Martinsen

Hver enkelt barnehage skriver selv ut venteliste.

Alle lederne

Samordning
Kommunal enhet har ansvar for å lage en
framdriftsplan for opptaksprosessen i sona.

Kommunal enhet

Alle har medansvar for gjennomføringen.

Alle lederne

Oversikt over antall søkere (under og over 3 år) og
ledige plasser.

Alle lederne gir
Etter 1. mars,
tilbakemelding til
senest 5.
barnehagerådgiver. mars.

Den enkelte barnehage lager forslag til opptak i
egen barnehage iht. barnehagens opptakskriterier.
Det er viktig med gode forberedelser.
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. I tillegg må
foreldre/foresatte takke ja til et eventuelt nytt
tilbud, før «nåværende» plass må sies opp, og det
er avklart at den blir ledig.

Alle lederne

Det avholdes felles samordningsmøte 8. mars
2021. Alle må delta til alle er ferdige, fordi det kan
skje endringer underveis som påvirker opptaket i
den enkelte barnehage.
Husk å ta med de som søker endret plass i samme
barnehage.
NB! Vær oppmerksom på at søkerne kan gå inn
og endre søknader helt fram til fristens utløp. Det
anbefales derfor å ta ut lister/søknader rett før
samordningsmøtet for å sikre at dere har riktig
søknad (med de siste endringer).

I løpet av
februar

Alle lederne

8. mars,
kl. 8.3012.00,
Herredshuset
Moelv.
Eventuelt
digitalt møte
via Teams.

Hovedprinsipp:
Foreldre/foresatte skal få tilbud om høyest mulig
ønske.
Ev kontakt mellom barnehager etter behov.
NB!
Barnehagen som har barnet som 1.alternativ-søker
har ansvar for at denne søkeren blir behandlet iht.
retningslinjer. Når/hvis søkeren formidles videre til
en annen av søkerbarnehagene, må dette noteres
på søkerlista.
Den som ”eier” søkeren (1.alt.bhg) må få melding
hvis søkeren videresendes til de neste
alternativene.
Dette for å sikre at det til enhver tid foreligger
oversikt over hvor den enkelte søker befinner seg.
Husk spesielt å følge opp barn med prioritet etter
lov om barnehager, § 18.
Lovfestet rett til barnehageplass, § 16:
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, dersom det søkes inne fristen for
hovedopptaket.
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 fra
henholdsvis september, oktober eller november,
dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket.
De har rett til å benytte plassen fra henholdsvis
september, oktober eller november, og kan derfor
ikke pålegges å betale fra august.
Husk også ansvaret for at 2., 3. alternativsøkere,
osv. har krav på en reell behandling. Det kan bety
at de iht. opptakskriteriene, kan gå foran 1.alt.søkere ved opptak i barnehagen.
Hvis det ikke kan tilbys plass i noen av de
omsøkte barnehager, skal rett til barnehageplass
innfris ved at det gis tilbud i en annen barnehage
med ledig plass. Her er geografi (avstand til

hjemmet) et objektivt kriterium som kan avgjøre
hvilken barnehage barnet skal få tilbud om plass
i, dersom foreldrene ikke har skrevet noe, og flere
har ledig plass.
Alle barnehagene har medansvar for at alle barn
med lovfestet rett får et tilbud.
Vedtak om opptak
Tilbud om plass registreres i IST barnehage

Alle lederne

12. mars

Svarbrev – tilbud - elektronisk
Tilbud sendes ut elektronisk.
Eventuelle avslag sendes elektronisk.

Alle lederne
Alle lederne

12. mars
12. mars

Klagerett iht. forvaltningsloven:
Informasjon om klagerett og klageskjema finnes på
www.ringsaker.kommune.no – Barnehage – Søke
eller bytte plass - Klagemulighet.
Klagen sendes til barnehagen som står som første
alternativ – det skjer automatisk i systemet. Hvis
dette er en privat barnehage, må klagen
videresendes til den kommunale enheten i sona
sammen med en beskrivelse fra barnehageleder
om opptaket som medførte at søker ikke fikk plass.
Svarfrist tilbud

Brev til alle nye
Når foreldre har takket ja, anbefales å sende
informasjon raskt – om oppstart, velkommen,
besøksdag, vedtekter – opprette kontakt, begynne
samarbeid.
Innboksen
Innboksen åpnes og nye søknader godkjennes
igjen.

Oversikt
Oversikt over antall barn over og under 3 år som
gis plass, og antall barn over og under 3 år som ev
får avslag.

22. mars

Alle lederne

Hege Berger
Martinsen/Per
Skjæret

14. mars

Alle lederne gir
tilbakemelding til
barnehagerådgiver

Så raskt som
mulig etter
12. mars,
senest
17. mars

Ledige plasser
Opptaksmøte for å fylle opp ledige plasser hvis
noen takker nei.
Husk at dette vurderes i sammenheng med en
eventuell klagebehandling.
For saksbehandlingen av klager vises det til
gjeldende praksis.

Alle lederne

Etter avtale i
den enkelte
sone

Rutiner ved ledige plasser gjennom året
Prosedyrene for dette videreføres, justeres hvis
nødvendig.

Aktuell leder

Kontinuerlig

NB! Viktig at barnehageleder er lojal i forhold til
avtalte rutiner og retningslinjer. Foreldrene skal
oppleve en barnehagesektor som opptrer
profesjonelt, og som forholder seg til foreldrenes
ønsker så langt det er mulig. Søkere som ønsker å
endre søknadsalternativ rådes til å se på
oversikten over ledige barnehageplasser.

Alle lederne

Korrekte opplysninger om plasserte barn må til
enhver tid være registrert i IST barnehage.
Husk å plassere barnet i IST barnehage når
plassen er mottatt.
Melding om ledige plasser
Anne Mette Stikbakke Limoseth
anne.mette.stikbakke.limoseth@ringsaker.kommu
ne.no

Aktuell leder

Ved behov

Melding gis når det er ledig plass(er) og når
plassen(e) ikke lenger er ledig, for å sikre korrekt
informasjon til søkerne til enhver tid.
Evaluering
Evaluering av opptaket 2021/2022 i alle sonene.
Eventuelle tilbakemeldinger som medfører
endringer/forslag til endringer av rutinene må gis
til barnehagerådgiver.

Alle i sonene

Nytt opptak
Forberedelse til neste barnehageårs opptak.

Barnehagerådgiver
og medhjelpere.

Vedlegg:
Soneinndeling med leders navn (sendes alle barnehagene).

desember

Viktige stikkord (overordnede prinsipper) som legges til grunn for barnehageopptak:
Det må tas hensyn til foreldrenes behov og ønsker så langt mulig.
Likebehandling av barn.
Lovfestet rett til barnehageplass.
Profesjonell veiledning til søkerne.

Samordnet opptak er avhengig av:
- Samarbeid
- Tillit
- Gjensidig ansvar
- Likeverdige samarbeidspartnere

