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Generell informasjon om søknad og opptak
Barnehagene i Tromsø
Pr. 1.1.2018 er det 90 godkjente barnehager i Tromsø kommune.
I tillegg har Familiens Hus/Åpen barnehage på Stakkevollan plass til 16 barn og Familiens
hus/Langnes plass til 18 barn.
Godkjente barnehager er barnehager som drives etter Lov om barnehager og er underlagt offentlig
tilsyn. Barnehageloven med forskrifter finner du på www.lovdata.no
Samtlige barnehager har et variert tilbud tilpasset barn på alle utviklingstrinn. I tillegg er det mange
barnehager med spesielle avdelinger eller tilbud. Barnehagene er geografisk plassert over hele
Tromsø kommune.

Følgende barnehager har spesielle tilbud, med egne opptakskriterier
Kvamstykket – har en base for nyankomne flyktningers barn, for øvrig vanlig tilbud og opptak.
Guovssahas Mánáidgárdi (Samisk barnehage) – for barn med samisk som ett av hjemme språkene
Sjømannsbyen – har to baser (Mearranàsti og Guolas) for barn med samisk som ett av hjemme
språkene, for øvrig vanlig tilbud og opptak.
Trudvang– inntil 12 plasser er reservert for barn med ulike funksjonsnedsettelser
Studentsamskipnadens barnehager – kun for ansatte og studenter ved universitetet i Tromsø. Se
http://samskipnaden.no/tromso/barnehage
Gimle studentbarnehage har en avdeling for samisktalende barn.

* Ved ledighet tildeles også andre søkere plass
Åpen barnehage/ Familiens hus - har ingen opptakskriterier eller søknad. Barna benytter tilbudet
fritt sammen med sine foresatte.

I tillegg til denne informasjonen vises det til
Hjemmesiden til Tromsø kommune/Barnehage http://www.tromso.kommune.no/barnehage
Samordning av opptak mellom private og kommunale barnehager
Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptaket av barn. Brukernes ønsker og
behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. I den samordna opptaksprosessen skal
likebehandling av barn og likebehandling av private og kommunale barnehager sikres.
Alle kan ikke få sitt første ønske imøtekommet, det er derfor viktig at det føres opp flere barnehager
(maks fire) på prioriteringslisten.

Avdeling for oppvekst og utdanning, Tromsø kommune – Mars 2020

2

Elektronisk-søknad
•
•
•

Det søkes om barnehageplass til alle barnehager via vårt elektroniske søknadsskjema i
søknadsportalen. Lenke til søknadsskjemaet https://tromsog2.ist-asp.com/NO01902-pub
Søkere uten norsk personnummer kan få hjelp fra Servicetorget på rådhuset,
telefon 77 79 00 00.
Søknadene vurderes i samtlige barnehager som det er søkt plass i.

Man må logge seg på via ID-porten for å søke om plass, søke permisjon fra barnehageplass, søke om
ny type plass, svare på tilbud om barnehageplass eller si opp plass.

Søknad om overflytting 1. februar
Søknad om overflytting fra en barnehage til en annen gjøres på samme søknadsskjema som søknad
om barnehageplass – se https://tromsog2.ist-asp.com/NO01902-pub

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars
Søknader som er mottatt innen 1. mars er sikret behandling ved hovedopptak til nytt barnehageår.
På grunn av naturlig avgang (overgang til skole) vil det alltid være flest ledige plasser fra august hvert
år. Søknader som mottas etter denne fristen registreres på venteliste.
Utenom hovedopptaket gjennomføres supplerende opptak i barnehagene. Ventelistene etter
hovedopptaket og nye søknader behandles ved ledighet.

Rettighetsbarn
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes og som står
uten barnehageplass, har rett til barnehageplass. Det må søkes innen fristen 1. mars og
ønsket oppstartdato må være senest 30. november samme år» (Lov om barnehage § 12 a)
Når samtlige søkere som etter barnehageloven har rett til plass har fått ett tilbud, har kommunen pr.
definisjon full barnehagedekning. Barn med rett til plass som takker nei til plass vil miste sin rett til
prioritet etter barnehageloven, i det aktuelle barnehageåret.

Opptakskriterier
Gjelder alle barnehagene i Tromsø:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak, etter sakkyndig vurdering.
Jfr. Lov om barnehager § 13
2. Barn som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjeneste §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde
ledd. Jfr. Lov om barnehager § 13.
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I kommunale barnehager skjer øvrig prioritering i følgende rekkefølge:
3.1 Barn skal prioriteres når de mister plassen:
• fordi barnehagen legges ned
• i flyktningebasen/-avdelingen ved Kvamstykket grunnet særskilte opptakskriterier
3.2 Barn i familie med alvorlig sykdom/funksjonsnedsettelse.
Med sykdom i familie forstås i denne forbindelse alvorlig eller varig sykdom/
funksjonsnedsettelse hos barnet, foresatte eller søsken i samme husstand. Det må
fremlegges dokumentasjon fra lege eller spesialist. Ved innbyrdes prioritering etter dette
kriteriet, skjer tildeling etter en konkret vurdering av familiens totale omsorgssituasjon.
3.3 Barn som har søsken i samme barnehage
3.4 Barnegruppens sammensetning. Med barnegruppens sammensetning forstår i denne
sammenheng en rimelig fordeling
• av barn mellom de ulike årskullene
• mellom kjønn for barn over tre år
3.5 Minoritetsspråklige barn. Med minoritetsspråklig forstås barn hvor både barnet og barnets
foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.
3.6 Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. Jfr. Definerte områder i søknadsportalen
3.7 Unders ellers like forhold og når søkere stiller likt foretas loddtrekning.
Ikke kommunal barnehager
Kan ha egne opptakskriterier og egne opptakskretser. Se derfor i vedtektene til den enkelte
barnehage for å sjekke om du kommer inn under deres opptakskriterier eller opptakskrets.
Andre rammer for opptak
Antall funksjonshemmede barn i den enkelte barnegruppen kan begrenses, dette for å sikre at barna
får et tilfredsstillende tilbud.
Ved søknad om overflytting vurderes barna på lik linje med andre søkere, foreldrenes ønske om
barnehage skal i henhold til barnehageloven tillegges vekt.
Formannskapet avgjør om spesielle yrkesgrupper eller tilsatte i kommunen skal prioriteres eller
tildeles bedriftsplass.

Opptak
•

•
•

Tilbud om plass blir sendt til din elektroniske post eller for de som ikke har det, per
brev. Svar registreres i søknadsportalen innen oppgitt svarfrist. Hvis man ikke svarer
innen fristen faller tilbudet bort.
Barn som tildeles plass disponerer plassen fra startdato til og med 31. juli det året
barnet fyller seks år.
I henhold til barnehagelovens § 23 må det leveres egenerklæring om barnets helse
når barnet begynner i barnehagen.
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Venteliste
De som ikke får plass etter hovedopptak er registrert i ventelisten. Ved ledighet i løpet av året vil
søkerne bli vurdert. Opptakskriteriene skal legges til grunn også ved supplerende inntak.
Klagerett
I henhold til «Forskrifter om saksbehandling ved barnehageopptak» § 6 har søker klagerett
• Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker
kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.
•

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til
prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle
barnehagen

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen innen tre uker etter melding om plass eller melding
om ventelisteplass er mottatt. Klagen rettes til Avdeling for oppvekst og utdanning ved
Opptakskontoret, Postboks 6900, 9299 Tromsø. I klagen skal det redegjøres for de grunner klagen
støtter seg til.
Opptakskontoret behandler klagen i samråd med barnehagene der det er søkt om plass. Dersom
opptakskontoret ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, oversendes klagen til Klageutvalget i
Tromsø kommune.
Foreldrebetaling
Stortinget vedtar maks pris per måned for hel plass, kost kommer i tillegg. Se oversikt over
betalingssatser for kommunale barnehager på kommunens internettside.
Det ytes søskenmoderasjon. Familier med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling
http://www.tromso.kommune.no/soek-om-redusert-foreldrebetaling.5855907-377475.html
Foreldreorientering og åpningstider i barnehagene
Se foreldreorientering og barnehagens vedtekter på nettsiden til den enkelte barnehagen.
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