
OPPTAK TIL LEDIGE BARNEHAGEPLASSER BARNEHAGEÅRET 2019/2020   

  

Søknadsfrist for hovedopptak til ledige barnehageplasser ved kommunale og private barnehager i 

Våler kommune er 1. mars 2019.  

  

Samordnet opptaksprosess: 

Alle barnehagene i Våler kommune – private og kommunale – har felles rutiner for opptak, 

samordnet søkerliste og samarbeider om tildeling av barnehageplasser.  

  

Søknad om barnehageplass skal fylles ut når: 

• man ønsker barnehageplass, 

• man ønsker overflytting/bytte til annen barnehage (gjelder kun mellom barnehager i Våler 

kommune),  

• barnet er søkt inn og registrert på ventelisten til en barnehageplass inneværende 

barnehageår. 

  

Det må fylles ut et skjema for hvert barn (søsken) det søkes plass til.  

  

Dersom det er opplysninger om barnet som kan ha betydning for behandling av søknaden, må 

disse sendes per post innen søknadsfristen 1. mars. 

  

Tildeling av barnehageplass skjer skriftlig og sendes samlet ut fra kommunen innen utgangen av 

april. 

  

Rett barnehageplass: 

• barn som er bosatt i Våler kommunen ved barnehageårets oppstart i august, 

• det er søkt om barnehageplass inne fristen til hovedopptaket 1. mars, 

• barn som fyller 1 år innen utgangen av august, september, oktober og november det året 

det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden 

barnet fyller 1 år. 

  

Søkere som takket nei til tilbud om barnehageplass, vil ikke ha rett til å motta nytt tilbud før ved 

neste hovedopptak, men de vil ha rett til å stå på venteliste dersom de ønsker det.. 

  

Søkere som hverken får sitt første eller andre ønske oppfylt, har klagerett og kan kreve en skriftlig 

begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. 



  

Supplerende opptak: 

Det er videre mulig å søke om barnehageplass også utenom hovedopptaket. Ved evt. ledighet vil 

barnehageplass bli tildelt fortløpende. 

  

Søknader som kommer inn etter hovedopptaket 1. mars og søknader som gjelder barn som flytter til 

kommunen etter hovedopptaket, vil ikke bli vurdert ved hovedopptaket, men kommer på søkerlisten 

når hovedopptaket er ferdig (supplerende opptak). 

 


