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Opptaksordning for barnehager i Bergen kommune
Gjelder fra hovedopptak 2017
1. Rett til barnehageplass ved hovedopptak i henhold til Lov om barnehager § 12a
 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.
 Barn som fyller ett år i september eller oktober, har etter søknad rett til å få plass i
barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Dersom foresatte ønsker tidligere start
skal det åpnes opp for dette.
2. Hovedopptak, overflyttingsopptak, suppleringsopptak:
Bergen kommune har hovedopptak, suppleringsopptak og overflyttingsopptak ved søknad om
barnehageplass. Tabellen nedenfor forklarer de ulike elementene i opptaksordningen.
Pågår i
perioden
januar/februar.

Overflyttingsopptak
Foregår i forkant av hovedopptak
Dette opptaket gjelder barn som allerede har barnehageplass, og som er
søker til andre barnehager. Søknaden saksbehandles i den barnehagen som
er første valg. Tilbud om plass gjelder fra august.
Fra overflyttingsopptak 2018 gjelder også: Barn med barnehageplass i
annen bydel enn bostedsbydel prioriteres.

Pågår i
perioden
mars/juni.

Hovedopptak
Gjelder barn som i henhold til Lov om barnehager §12a har rett til
barnehageplass og som ikke har barnehagetilbud. Tilbud om plass gjelder
fra august.

Fortløpende
opptak ved
ledig plass

Suppleringsopptak
Foregår gjennom hele året når det er ledige plasser. Suppleringsopptaket
gjelder barn med og uten barnehageplass.

Lovpålagte
kriterier ved
opptak til
barnehageplass
for private og
kommunale
barnehager

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager §13
2. Barn som omfattes av Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 0g 4-4, annet
og fjerde ledd.

 Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars, med tildeling av plasser fra august.
 Det stenges for muligheten til å endre eksisterende søknader i hovedopptaksperioden.
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 Det kan søkes inntil tre barnehager i prioritert rekkefølge.
 Søkere som takker nei til et tilbud om plass som de har søkt, har rett til fortsatt å stå
som søker til barnehageønske nr. 1.
3. Søknader som blir mottatt etter søknadsfrist for hovedopptak:
Søknader som blir mottatt etter søknadsfrist for hovedopptak 1. mars, blir med i
suppleringsopptaket.
4. Opptaksmyndighet:
Barnehageeier er opptaksmyndighet.
 I kommunale barnehager gjennomføres et sentralisert hovedopptak av byrådsavdeling
for barnehage, skole og idrett (BBSI) ved fagavdeling for barnehage og skole.
 Gjennomføring av overflyttingsopptak og suppleringsopptak er delegert til den enkelte
styrer i de kommunale barnehagene.
5. Opptakskriterier:
Opptakskriteriene gjelder for kommunale barnehager, samt private barnehager som har
nedfelt disse i sine vedtekter. Opptakskriteriene a. og b. gjelder under forutsetning av at
tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om å komme i prioritert
gruppe foretas sentralt i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) ved fagavdeling
for barnehage og skole.
a.
-

-

Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager
Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller
sosiale medisinske institusjoner
Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om
barneverntjenester
Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten.

b. Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte:
1. Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til. Barn av
ansatte i den kommunale barnehagen der foresatte arbeider, samt spesialpedagoger
og støttepedagoger. Søskenprioritet gjelder ikke når søsken starter på skolen fra
august.
Krav til dokumentasjon: Skriftlig søknad fra foresatte med henvisning til allerede
aktivt barn i barnehage
2. Øvrige prioriterte kriterier/grupper:
 Barn med foresatte som er sterkt synshemmet/blind.
Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege og/eller medisinsk
institusjon på sterkt synshemmet/blind.
 Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under
utdanning.
Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra Nav - om du er enslig forsørger og
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arbeidssøkende. Bekreftelse fra arbeidsgiver/utdanningssted om du er i
arbeid eller under utdanning
Minoritetsspråklige barn der begge foreldre er født i et annet land (utenfor
Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller barnet har lite eller ingen
norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten). Prioriteten er
kun gjeldende en gang, og det ved hovedopptaket.
Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra helsestasjon.
Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass.

3. Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet tildeles plass først.
Tidspunkt foresatte har satt for ønsket oppstart, skal vektlegges.
4. Søkelisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.
6. Barnehageeier bestemmer selv sin opptakskrets og opptakskriterier i henhold til
Lov om barnehager. Kommunale barnehager har hele Bergen som opptakskrets.
7. Det gis anledning til å klage på vedtaket om å komme i prioritert opptaksgruppe.
Vedtak om avslag på tildelt barnehageplass kan påklages i samsvar med gjeldende
Forskrifter.
8. Samtlige barnehager i Bergen kommune omfattes av samordnet opptak.
9. Ved nedleggelser av barnehageplasser gis barn som allerede er tildelt plass gjennom
samordnet opptak fortrinn til ny barnehageplass. Private og kommunale barnehager
fordeler barna i samordnet opptak. Barna gis kun et tilbud om ny plass, og dersom det
takkes nei faller fortrinnsretten bort.

