DIVERSE INFORMASJON OM OPPTAK FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE
OPPTAKSKRETS
Barnehagen har prioritet av plass for medlemmer av Dronningåsen Andelslag og barn av ansatte med
førskolelærerutdanning. Dronningåsen Andelslag er åpent for foreldre til barn som bor i Stavanger
kommune. Dersom det finnes ledige plasser kan DABH også ta inn foreldre til barn fra andre
kommuner som medlemmer. Medlemskap oppnås gjennom søknad om plass, og forutsetter
innbetaling av andel på kr. 5000,- innen 7 dager etter at man er tilbudt plass. Dersom andelen ikke
innbetales innen fristen, mister man plassen.

Barnehagens primære opptakskrets er andelslagets medlemmer, og barn av ansatte med
førskolelærerutdanning, jfr. § 3. Er det fremdeles ledige plasser, så er barnehagen åpen for øvrige
barn bosatt i Stavanger kommune. Ved opptak følges for øvrig ansiennitetsprinsippet, regnet etter
foreldrenes medlemskap i laget.

OPPTAKSKRITERIER
Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning m.h.t. alder og kjønn som sikrer forsvarlig
drift. Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Barn med funksjonshemming har fortrinnsrett dersom de kan ha nytte av oppholdet, jfr. lov
om barnehager § 9.
2. Barn som kommer inn under kategorien forbyggende barnevern, lov om barnevernstjenester
§ 4-4.
3. Barn som er i permisjon, permisjonen må følge barnehageåret.
4. Barn av ansatte med førskolelærerutdanning.
5. Søsken av barn som går i barnehagen.

Opptakskriteriene gjelder under forutsetning av at tilfredstillende dokumentasjon framlegges.
Opptakskriteriene skal følges av den enkelte barnehage innenfor dens opptakskrets. De ovennevnte
opptakskriterier er felles kriterier gjeldende for både private og kommunale
barnehager.Barnehagene gir i tillegg til de nevnte kriterier også prioritet til andre grupper.
Retningslinjer for opptak av barn i kommunal barnehager og vedtekter i den enkelte private
barnehage gir ytterligere informasjon om dette.

Stavanger kommune disponerer noen plasser i de private barnehagene til barn med prioritet.
Ved opptak følges for øvrig også ansiennitetsprinsippet, regnet etter foreldrenes medlemskap i laget
som er fra søknadsdato. Står flere søkere likt etter denne prioritering, foretas

loddtrekning. Administrasjonen for samordnet opptak i kommunen er klagenemnd i saker
vedrørende opptak av barn.

Bedrifter eller kommuner som har andeler i barnehagen foretar selv opptaket for ”sine” plasser, men
må innordne seg en hensiktsmessig aldersfordeling.

Opptak av barn og tildeling av plasser skjer etter skriftlig søknad til samordnet barnehageopptak i
Stavanger Kommune, i henhold til Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.
Søknadsfristene er 1. februar, også for søsken, for påfølgende barnehageår. Opptak av barn skjer
også hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Den som er tildelt plass får
beholde den til skolestart.

GYLDIG DOKUMENTASJON FOR PLASSERING I PRIORITERT GRUPPE
Prioritet gis på grunnlag av skriftelig dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen. Med
hjelpetjeneste menes pedagogisk psykologisk tjeneste, lege, helsesøster, barnevernstjenesten m.m.

OPPTAKSPERIODE
Plass tildeles som hovedregel fram til skolestart.

OPPSIGELSE
Oppsigelse av andel medfører at barnet mister barnehageplassen. Oppsigelse gjelder fra den 1. i
måneden, påfølgende måned. Plassen og andel kan skriftlig sies opp med 3 måneders varsel i
perioden 1. august til 1. mars. For oppsigelse med virkning fra og med 01.03, må foreldrebetaling skje
frem til 01.08. Andelen utbetales påfølgende måned etter at regnskap er gjort opp.
Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom ny andelshaver kan overta plassen umiddelbart.

Andelen kan ikke omsettes, men kan kreves innløst.

ÅPNINGSTIDER OG PLASSTYPER
Åpningstid er vanligvis fra kl. 07.00- 16.30. Leder i den enkelte barnehage har delegert myndighet til
å vurdere andre åpningstider for i størst mulig grad å imøtekomme brukerens behov.

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da holdes barnehagene stengt.
Informasjon om datoer for planleggingsdager ligger på infosiden vår.
Barnehageåret regnes fra og med 15.august til og med 14.august.
Vi har plasstyper fra 20-100%. Disse plassene blir hovedsakelig tildelt som hele dager.

20% = 1 dag pr.uke, 40% = 2 dager, 50% = 2 + 3 dager, 60% = 3 dager, 80% = 4 dager, 100% = 5 dager
En faglig skjønnsvurdering kan begrense foreldrenes valgmulighet til å få innvilget redusert plass.

BETALING FOR BARNEHAGEPLASS- MODERASJON
Bystyret fastsetter foreldrebetaling på kommunalt barnehageopptak i forbindelse med den årlige
budsjettbehandling.
På årsbasis utgjør betalingen kr 30 250 kroner.
Denne maksimalprisen er gjeldende for alle barnehager i Stavanger kommune.
Det kan søkes reduksjon av betalingssats for søkere med dokumentert inntekt mellom 6-8G.

Det gis søskenmoderasjon til foreldre/foresatte med mer enn ett barn i barnehage i kommunen, 30%
for 2. barn og minimum 50% for 3.barn eller flere. Søskenmoderasjon skal gjelde uavhengig av om
barna går i samme eller forskjellige barnehager, og uavhengig om barnehagene er privat eller
kommunalt eid.

