
 

 

 

 

 

 

Informasjon om barnehageplass 

 
Barnehageloven sier følgende om barnehageplass: 

 
§ 12a. Rett til plass i barnehage  

       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 denne loven med 

forskrifter.  

       Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.  

       Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 

kommunen.  

Tilføyd ved lov 8 aug 2008 nr. 73 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 26 sep 2008 nr. 1048).  

 

Hovedopptaket til barnehage er 1.mars for barnehageåret som starter 1.8. Full 

barnehagedekning betyr at alle får plass ved hovedopptaket i mars. 

 

Opptaket foregår etter Sør Odal kommunes vedtekter og gjelder både for 

kommunale og private barnehager. 

 
 

§ 3 Opptak og kriterier 

Rådmannen er ansvarlig opptaksmyndighet. 

 

Barn som fyller ett år 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 denne loven med forskrifter (Barnehageloven §12a) 

 

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig 

alder som er bosatt i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal 

tilpasses lokale forhold og behov. (Barnehageloven §8) 

 

Videre følges følgende prioriteringer: 

 Barn med nedsatt funksjonsevne (Barnehageloven §13) 

 Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4 12 og 4 4 

og 4.ledd har rett til prioritet ved opptak (Barnehageloven §13) 

 Barn av søsken som allerede går i barnehagen 

 Barn som har fått plass i annen barnehage enn de fortrinnsvis ønsket 

 Barn med fremmedspråklig bakgrunn 

 Førskolebarn 

 Rekruttering til stillinger det er vanskelig å besette for Sør Odal kommune 

 Deretter foretas opptak fortløpende etter ønsket oppstartsdato. 

 



Søknad om opptak skjer elektronisk på fastsatt skjema, vedlagt nødvendige 

dokumentasjon. 

Søknadsfrist er 1.mars for hovedopptak etterfølgende barnehageår. 

 

Barn som er tildelt plass beholder denne til skolestart og trenger ikke søke på 

nytt. For utvidelse av plass, søkes på ordinær måte. 

 

Søkere fra andre kommuner kan tilbys ledige plasser for kun 1 år om gangen. 
 

 

Utover hovedopptaket foretas fortløpende opptak gjennom året. Ventelisten er 

ikke nummerert, og opptaket følger prioriteringene i vedtektene.  

 

Man kan ikke søke barnehageplass til en bestemt dato i løpet av barnehageåret 

og regne med å få plass. Det er heller ikke slik at man har rett til førstevalget, 

tilbudet blir gitt i den barnehagen der det er ledig plass i forhold til 

prioriteringene i søknaden.  

 
 

 

 


