
 

Innføring av nye opptaksregler for barnehageopptaket i Stavanger. 

Nye opptaksregler vil erstatte nåværende « prosedyrer for barnehageopptak». Opptaksreglene vil bli 

lagt inn i vedtektene for de kommunale barnehagene i Stavanger og bli lagt ut som informasjon på 

nettsidene til Stavanger kommune. 

Overflyttingsopptak ( NB! – ny betegnelse) 

Overflyttingsopptaket gjelder barn som har en barnehageplass, som ønsker å bytte barnehage. 

Det betyr: 

 barnet må ha en barnehageplass  

 det må søkes innen fristen 1. februar 

 det må ønskes plass innen 31.august ( NB! – nytt punkt) 

 plassene tildeles fra august- nytt barnehageår 

 

 Opptakskriterier 

Felles for alle Stavangerbarnehagene: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. 

Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen ( helsestasjon, ppt, 

barnevern, lege mfl) 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og 

fjerde ledd. 

Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen. 

Kommunale tilleggskriterier: 

3. Barn som fyller tre år i løpet av året som har plass i en familiebarnehage og som ønsker plass i en 

ordinær barnehage. Barn fra Herterviktunet barnehage og barn fra innføringsbarnehagen Johannes 

læringssenter 

4. Barn som har plass i barnehage som avvikles eller stenges 

5. Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til.  

Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage. 

Krav til dokumentasjon: Ingen, men barna må være folkeregistrert på samme adresse 

6. Når barn i de prioriterte gruppene 1-5  er tildelt plass, tildeles plassene etter registrert 

søknadsdato 

Søknaden til søkere som får avslag på overflyttingsopptaket vil overføres til suppleringsopptaket. 

 



 

Hovedopptak 

Hovedopptaket gjelder barn som i henhold til lov om barnehager § 12a har rett til barnehageplass og 

som står uten barnehageplass. 

Det betyr: 

 de yngste barna må være fylt ett år innen 31. august  

 det må være søkt innen fristen 1. februar 

 det må ønskes plass innen 31. august ( NB! – nytt punkt) 

 plassene tildeles fra august 

Barn med lovfestet prioritet (opptakskritere 1 og 2) kan være med på hovedopptaket uavhengig av 

alder. 

Opptakskriterier: 

Felles for alle Stavangerbarnehagene: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. 

Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen. 

 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og 

fjerde ledd.  

Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen. 

 

Kommunale tilleggskriterier: 

3. Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til. 

Det tilstrebes at søsken med en lovfestet rett til plass, skal få plass i samme barnehage. 

Krav til dokumentasjon: Ingen, men barna må være folkeregistrert på samme adresse 

 

4. Barn av førskolelærer/spesialpedagog 

 

5. Søker sitt første valg av barnehage/ alternativ 1 ( NB! – nytt punkt )  

 

6. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. 

 Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen. 

7. Når barn i de prioriterte gruppene 1-  6 er tildelt plass, tildeles plassene etter registrert 

søknadsdato fra sentral liste –hovedopptak. 

 



 

 

Supplerende opptak 

Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak 

til ledige plasser i løpet av året. 

 

Opptak for barn av studenter 

Det blir avsatt noen få plasser (3-5) til studenter som ikke får tildelt plass ved hovedopptaket. 

Begge foreldrene eller enslig forsørger må studere på fulltid og studieplanen må legges ved 

søknaden. Søknadsfrist 1. august. 

Det sendes ikke ut avslag på supplerende opptak. Søknaden er aktiv til man takker ja til tilbud om 

plass. 

  

Opptakskriterier: 

Felles for Stavangerbarnehagene: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13.  

Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen. 

 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og 

fjerde ledd. 

Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen. 

 

Kommunale tilleggskriterier: 

3.  Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. 

 Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra hjelpetjenesten i kommunen. 

 

4. Barnehageplass til kommunale arbeidstakere det er stor mangel på, og personal i enkelte 

nøkkelstillinger. Plassene prioriteres av personalavdelingen 

 

5. Det eldste barnet. Tildeling etter alder og søknadsdato på søkerlisten. ( NB! – nytt punkt ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


