Høringsuttalelse til forslaget om endring av opptakskriterier
Vi har i år opplevd en større pågang fra fortvilte foreldre som ikke har fått barnehageplass
eller ikke fått barnehageplass der de ønsker. Det er tydelig at det å legge ned så mange
barnehageplasser gjorde opptaket vanskeligere for mange familier.
Når det nå foreslåes å endre opptakskriteriene i barnehagene i Stavanger mener vi det er viktig
at kriteriene oppleves rettferdige og er lett forståelige både for virksomhetsledere og foreldre.
Vi mener derfor at det ikke bør være ulike kriterier for de ulike opptakene men at disse settes
likest mulig.
Det er positivt at opptakskriteriene endres slik kommunale og private barnehager tar likt
ansvar for å gi plass til barn etter § 12a i barnehageloven. Vi er også enig i bortfall av prioritet
til fremmedspråklige. Disse barna blir ivaretatt på lik linje med norske barn ved å søke innen
fristen eller via dokumentasjon fra helsetjenesten om familien har belastninger.
Når det gjelder opptakskriteriene som er foreslått har vi følgende innspill:
Overflyttingsopptak


I overflyttingsopptaket mener vi at barn som hører inn under punkt 3 og 4 under
kommunale tilleggskriterier stiller likt og bør samles i et punkt.



Førskolebarn bør også få prioritet i overflyttingsopptaket. Det er viktig for overgangen
til skolen å få muligheten til å gå i en barnehage i nærmiljøet. De bør få samme
prioritet som søsken.



Det synes urimelig at barn som søker overflytting og ikke får innvilget søknaden sin,
får avslag på denne og overføres supplerende opptak der det er andre opptakskriterier
enn i overflyttingsopptaket. De blir da, slik kriteriene nå er foreslått, overført
supplerende opptak og stiller bak f. eks. opptak for barn av studenter, barn av
kommunale arbeidstakere det er stor mangel på og også det eldste barnet. Dette er barn
som allerede har en barnehageplass i Stavanger Kommune, men gjerne da i en helt
annen bydel enn den de bor i, og de kommer «sist i køen» i supplerende opptak.
Hovedopptak



Førskolebarn bør også få prioritet her og bør stille likt som ved søskenprioritet.

Supplerende opptak
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Det eldste barnet under punkt 5 bør få høyere prioritet enn barnehageplass til
kommunale arbeidstakere det er stor mangel på. Vi har sett eksempler på at barn av
ufaglærte har fått en slik prioritetsplass og ser ingen grunn til at disse bør prioriteres
høyere enn f. eks førskolebarn.



Vi ber om at det redegjøres for hvilke kriterier som gjelder for prioritering av barn av
kommunalt ansatte.



Siden barn som ikke får innvilget søknaden sin i overflyttingsopptaket er med i dette
opptaket bør også søskenprioritet inn her. Bør stille med lik prioritet som det eldste
barnet.

Stavanger Kommune ønsker å framstå som en attraktiv arbeidsgiver og en attraktiv kommune
i vekst. Det er derfor viktig at tilflyttere med barn født før 1. september, som ikke har søkt
innen fristen, får en mulighet til å få barnehageplass. Ledige plasser bør ikke bli stående
ledige, slik praksisen er for dette barnehageåret, dersom det er søkere til dem.
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