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Sammendrag
Det er to forhold i vedtekter for kommunale barnehager som ønskes endret. Det gjelder:


Søknadsfrist endres fra 15. mars til 15. februar.
De siste års opptak har vært utfordrende med tanke på ferdigstillelse innen ferietiden
begynner og mens styrerne fremdeles er på jobb.
Foreldre ønsker svar på tilbud om barnehageplass så tidlig som mulig.



Bodø kommune har i dag søknadsdato som ett av kriteriene for tildeling av plass i
barnehage. Den som søker først, tildeles plass først.
Ved løpende opptak (utenom hovedopptaket) gjelder også søknadsdato. Det vil si at
av en ettåring som har søkt i juni og en 5 åring som har søkt i juli, vil det være
ettåringen som etter vedtektene har rett på plass først.

Saksopplysninger
Jf. Lov om barnehager §7 skal barnehageeier fastsette barnehagens vedtekter.
Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold
til barnehagen, herunder
Eierforhold
Formål
Opptakskriterier
Antall medlemmer i samarbeidsutvalget
Barnehagens åpningstid

Forslag til endringer av gjeldende vedtekter
§ 15

Opptak
Søknad om barnehageplass sendes barnehagekontoret. Hovedopptaket skjer om våren
med søknadsfrist 15. mars. Det kan søkes om hel eller halv plass.
Søknadsfrist endres til 15. februar

§ 16

Gjeldende opptakskriterier
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal
foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og
fjerde ledd, har prioritet ved opptak.
3. Barn som har søsken i barnehagen hvor det søkes plass.
4. Barn som ikke faller inn under ovennevnte kriterier tildeles plass etter
søknadsansiennitet.
5. Søknad om overføring imøtekommes så snart det er ledig plass i den barnehagen det
søkes overføring til. Dog med unntak for de tilfellene at andre er prioritert.
6. Punkt 4 endres slik: Barn som ikke faller inn under ovennevnte kriterier tildeles plass
etter alder - de eldste først.

Vurderinger
Foreldrene er frustrerte over at de ikke får svar før langt utpå våren/sommeren. Ved å fremskynde
opptaket med en måned, til 15. februar, vil hoved og suppleringsopptaket være helt ferdigstilt
senest i mai. For studentforeldre, tilflyttere og jobbsøkere vil det være hensiktsmessig å ha svar på
barnehageplass så tidlig som mulig.
Ved å endre søknadsfristen til 15. februar, vil saksbehandlingen ferdigstilles i god tid før
ferieavvikling.
Det er hensiktsmessig at det er alderen på barnet som er det viktigste kriteriet, etter punkt 1-3 i
opptakskriterier, for tildeling av barnehageplass, slik at de eldste barna får plass først. Dette vil
være viktig for større barns sosialisering og samhandling med andre barn. Det vil være av
betydning for overgang fra barnehage til skole at eldre barn har hatt lengst mulig opphold i
barnehage. Det siste året i barnehage, der forberedelse til skole har spesielt fokus, vil være viktig.
Ved hovedopptak er det en nasjonal garanti for at barn født før 1. september året før skal ha plass
i barnehage. Denne garantien oppfyller Bodø kommune. Søknadsdato vil altså ikke spille noen
rolle her.

Konklusjon og anbefaling
§ 16 endres til å gjelde alder på barnet
§ 15 søknadsfrist for barnehageplass endres til 15. februar
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