
 
 

Opptaksregler for kommunale barnehager i Overhalla. 

Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. 

Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 

 

§ 6 (i vedtektene for de kommunale barnehagene) 

Søknad og opptak av barn 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter 

søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med §12a i Lov om barnehager og tilhørende 

forskrifter. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år og senest fra den datoen 

barnet fyller ett år. 

 

Det er kommunen som er ansvarlig for å innfri retten til barnehageplass, og det vil ikke bli tatt inn 

barn bosatt i andre kommuner uten at bostedskommune kjøper plassene. Pris for plass settes lik de 

nasjonale satsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager. 

Opptak av barn skjer i mars. Søknadsfrist annonseres i Namdalsavisa og på kommunens nettsider. Det 

skal benyttes digitalt søknadsskjema både når det gjelder opptak og endring av oppholdstid. Skjemaet 

ligger på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og samordnet opptak for kommunale og 

ikke-kommunale barnehager. 

Følgende kriterier legges til grunn ved opptak (kriterier i prioritert rekkefølge): 

a) Barn med nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig vurdering leveres kommunen ved servicesenteret. 

b) Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde 

ledd. 

c) Andre sosiale forhold som tilsier at det er et særskilt behov for barnehageplass. 

d) Barn som skal starte på skole neste år.  

e) Aldersfordelingen i barnehagen.  

f) I den grad det er mulig, prioriteres plasser for søsken i samme barnehageområde (skolekrets), 

hvis dette ikke kommer i konflikt med kriterier som har høyere prioritet. 

g) Barn som fyller ett år etter 30. november i opptaksåret, kan tildeles eventuelle ledige plasser 

etter hovedopptaket, prioritert etter barnets fødselsdato (nærmeste fødselsdato etter 30. 

november tildeles først). 

Hovedopptaket kan suppleres i perioden 15. august til 1. februar. Ventelisten fra hovedopptaket 

gjelder til 15. september. 

Ledige plasser annonseres/ ajourholdes på kommunens nettside og lyses ut med søknadsfrist 14 dager 

etter utlysningen. 

Søknadene behandles på kommunens styrermøter. Eventuelle ledige plasser i supplerende opptak, 

tildeles etter samme kriterier som ved hovedopptaket.  

Dersom man takker nei til plass i hovedopptaket, mister man lovmessig rett til barnehageplass fram til 

neste barnehageår.  


