
Kriterier for samordna barnehageopptak, ikke-kommunale og kommunale barnehager. 

 

En samordna opptaksprosess skal ivareta tre hovedformål: 

 bidra til en effektiv fordeling av barnehageplasser ut fra søkerens ønsker og behov  

 sikre likebehandling av barn og av ikke-kommunale og kommunale barnehager  

 være et redskap for kommunen i arbeidet med å sørge for at det er nok barnehageplasser 

 

Alle barnehager i kommunen, ikke-kommunale og kommunale, deltar i det samordna opptaket. 

Barnehagene definerer opptakskretsen sin som nedfelles i barnehagens vedtekter. Kommunale 

barnehager har «barn bosatt i Stavanger» som sin opptakskrets. Ikke-kommunale barnehager 

definerer sin opptakskrets selv, for å kunne ivareta sin egenart. 

 

Følgende regler for opptak gjelder for alle barnehager i Stavanger kommune: 

 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. § 13 i barnehageloven og barn som det er fattet vedtak 

om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, skal prioriteres 

først i opptaket 

2. Deretter skal det tildeles plasser til alle barn som har rett til plass etter § 12 a i 

barnehageloven. 

3. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til alle barn under opplæringspliktig alder 

som er bosatt i kommunen, jf. § 12 a i barnehageloven.Ikke-kommunale barnehager har egne 

opptakskriterier og må vurdere disse ved opptak, jf. § 12 a. 

4. Kommunale barnehager følger opptakskriterier som vedtas av Kommunalstyret for oppvekst. 

Ikke-kommunale barnehager kan vedtektsfeste egne tilleggskriterier som vedtas i eget 

eierstyre. 

5. Ved supplerende opptak melder styreren inn ledige plasser til Oppvekstservice som tildeler  

plass etter gjeldende opptakskriterier og ansiennitet på ventelisten. 

6. Klager skal rettes til Oppvekst og levekår v/ fagstab barnehage i Stavanger kommune, jf. 

forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Formannskapet er siste 

klageinstans ved hovedopptaket. 

7. Ved mangel på søkere til ikke-kommunale barnehager er kommunen behjelpelig med opptak 

av barn fra sentral venteliste.  

8. Stavanger kommune legger til rette for at ikke-kommunale barnehager får fylt opp plassene, 

men står ikke økonomisk ansvarlig for plasser som eventuelt blir stående ledig på grunn av 

for få søkere. 

 


