TOLGA KOMMUNE
Informasjon – søknad om barnehageplass
Informasjonen omhandler søknad om barnehageplass og behandlingen av denne. Tildelingen av
barnehageplass følger barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Barnehagetilbudet i Tolga kommune:
Vingelen barnehage
- 2 avdelinger (0-6 år)
Tolga barnehage
- 4 avdelinger (0-6 år)

- åpningstid 7.00-16.30
- åpningstid 7.00-16.30

Barna kan være i barnehagen i inntil 9 timer per dag.

Hovedopptak:
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.
Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15.august.
Alle søknader med ønske om plass fra høsten 2022 blir behandlet ved hovedopptaket,
og søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert i forhold til ventelistene.
Søknader med ønske om plass fra januar 2023 blir behandlet i løpet av oktober måned.
Det tas ikke inn nye barn i perioden 1. mai og 14. august.
Det er mulig å søke barnehageplass, eller søke endring gjennom hele året.
Den som søker og mottar barnehageplass forplikter seg til å gjøre seg kjent med kommunens
vedtekter.
Det er ikke nødvendig å søke på nytt hvert år med mindre man ønsker endringer i for eksempel
oppholdstid, antall dager, kombinasjon av dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder
plassen til de begynner på skolen.
Disse må levere søknad:
• Nye søkere
• De som ønsker endring av barnehageplassen

På Tolga kommunes nettside vil det ligge en link https://barnehage.visma.no/Tolga direkte til Visma
Flyt Barnehages foresattportal. Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden i
foresattportalen. Du logger deg inn elektronisk.
Svar på søknad:
Alle som sender ny søknad eller endring av søknad får svar. Svaret gis i form av behandlet søknad
eller at søknaden er mottatt og opplysningene er registrert.

Rett til barnehageplass:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august har rett til plass i en av barnehagens avdelinger
i kommunen fra august samme år.
Barn født i september, oktober og november får rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.
Jfr. Lov om barnehager § 12 a. Rett til barnehageplass er knyttet til hovedopptaket i den kommunen de
bor.

Opptakskriterier:
Ved opptak i barnehagen skal det ligge til grunn en faglig helhetsvurdering av barnets situasjon og
miljøet i barnehagen.

Opptak må skje slik at barnehagegruppa får en heldig sammensetning når det gjelder alder, kjønn og
funksjonsevne. I visse tilfeller kan det derfor tas opp barn uavhengig av kriteriene nedenfor. Ved
ledighet kan barn fra andre kommuner tilbys plass når det foreligger avtale om refusjon fra
hjemkommunen. I slike tilfeller tildeles plassen ett år av gangen.
Følgende grupper skal det tas særskilt hensyn til ved opptak:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndig
vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde
ledd, skal ha prioritet ved opptak.
3. Barn som har behov for plass på grunn av medisinske, sosiale eller pedagogiske årsaker hos barnet
eller i familien for øvrig. Bruk av dette kriteriet må skje i samråd med barnets foresatte.
Dokumentasjon fra lege, helsesøster eller sosialkontor må legges ved.
4. Barn hvor forsørger har oppdrageransvaret alene.
5. Opptak etter alder.

Klageadgang og rett til å kreve begrunnelse:
Søkere som verken har fått første eller andre ønske oppfylt, skal gjøres kjent med at vedtaket kan
påklages og at det kan kreves skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket
barnehageplass. Klagenemnda er klageinstans. Klagefristen er 3 uker fra brevet mottas (Dette gjelder
kun hovedopptak).
Oppsigelse og endring av barnehageplass:
Oppsigelsen er en måned. Barnehageplassen sies opp elektronisk innen 1. eller 15. i måneden, og
betaling skal skje en måned etter oppsigelse.
Det er mulig å søke om endring av barnehageplassen utenom hovedopptak. Det må vises fleksibilitet
ved brå og alvorlige endringer i barns hjemmesituasjon. Det sendes skriftlig søknad til kommunen.

Søknad om permisjon:
Det blir normalt ikke innvilget søknad om å ta barn ut av barnehagen for en periode, og samtidig
beholde plassen ved neste barnehageopptak.

Betalingssatser (fra 15.08.22):
5 dager pr uke kr 3.050 + matpenger kr 350
4 dager pr uke kr 2.930 + matpenger kr 280
3 dager pr uke kr 2.200 + matpenger kr 210
Søskenmoderasjon - 30 % for 2. barn og 50 % for 3.barn eller flere.
For alle barnehager betales det for 11 måneder pr. år. I juli og august betales det halv sats.

Reduksjon av foreldrebetaling:
I henhold til «Forskrift om foreldrebetaling i barnehage», skal ingen husholdninger betale mer enn 6 %
av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er tillegg begrenset av maksimalprisen –
kr 3.050 fra 1.august 2022.
Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt
prisjusteres til kr. 6070750 fra 1. august 2022.

