
Forslag til forskrift om endringer i forskrift om vedtekter for 
kommunale barnehager, Asker kommune, Viken 
 

Under følger forslag til endringer i forskriftens §§ 6, 7 og 8.  

 
§ 6 Opptak til barnehage 

Foreldre søker om barnehageplass gjennom oppvekstsystemet Vigilo. 

Den enkelte barnehage sender ut tilbud om barnehageplass gjennom oppvekstsystemet 
Vigilo. 

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er hele Asker kommune. Forelderens ønsker 
og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket.  

Plassen må tas i bruk første måned etter oppgitt startdato, ellers blir plassen tildelt en annen 
søker. 

Tildelt plass beholdes fram til 1. august det året barnet når opplæringspliktig alder. Dersom 
barn får innvilget utsatt skolestart beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad. 

Rett til plass forutsetter at barnet er fylt ett år innen den måneden barnet skal begynne 
i barnehage, og at barnet er bosatt i Asker kommune. Barnet må ikke være folkeregistrert 
i Asker kommune på søknadstidspunktet, men foreldre må sannsynliggjøre at barnet vil være 
bosatt i Asker kommune ved oppstart av barnehagetilbudet. 

  

§ 7 Opptakskriterier 

Søkerne prioriteres i følgende rekkefølge: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter barnevernsloven, jf. 
barnehageloven § 18. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har 
nedsatt funksjonsevne. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når 
søknaden sendes kommunen. Vedtak i henhold til barnevernsloven må dokumenteres med 
vedtak av fylkesnemnda, barneverntjenesten eller domstolen. 

2. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av alvorlig og varig sykdom eller 
funksjonshemming hos foreldre eller søsken, som gjør at søker har behov for plass i den 
ønskede barnehagen. Dokumentasjon fra lege må bekrefte at foreldre eller søsken har 
alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming.   

3. Barn der foreldre deltar i introduksjonsprogram for flyktninger ved barnets oppstartsdato. 

4. Barn av enslig forsørger i arbeid eller utdanning. 

5. Barn som har søsken som går i den ønskede kommunale barnehagen ved barnets 
oppstartdato. 
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6. Søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartdato. 

7. Barn med tildelt plass i ordinære barnehager med kun småbarnsavdeling. 

8. Øvrige barn. 

 
Med utgangspunktet i prioriteringene som følger av 1 til 8, gir hver enkelt barnehage først 
tilbud til søkerne som har barnehagen på førstevalg. 

Hvis barnehagen fortsatt har ledige plasser etter at alle med barnehagen som sitt førstevalg 
har fått tilbud, vil søkere som har barnehagen som sitt andrevalg kunne vurderes. Deretter vil 
det bli gjort en vurdering av søkere som har barnehagen som sitt tredje-, fjerde- og 
femtevalg.  

Ved tildeling av plass innenfor prioritetsgruppene, vil søkerlisten deles i to grupper; én for 
barn under tre år (småbarn) og én for barn over tre år (store barn). De eldste barna innenfor 
hver gruppe vil få tilbud først. Dersom flere barn innenfor samme prioriteringsgruppe, og med 
samme fødselsdato, ønsker plass i den samme barnehagen, tildeles plassen ved trekning. 

I tillegg til hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars vil ledige barnehageplasser tildeles 
løpende. Tildeling vil skje i henhold til de kriteriene som følger ovenfor. 

 
§ 8 Hovedopptaket 

I hovedopptaket tildeles plass til barn som har søkt innen søknadsfristen 1. mars. Avdeling 
for Kvalitet og forvaltning samordner opptaket og barnehagen tildeler barnehageplass 
etter opptakskriteriene. 

Det tildeles først plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Den lovfestede retten 
omfatter barn som har søkt innen fristen 1. mars og som fyller ett år i august, september, 
oktober eller november det året det søkes om barnehageplass. 

Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på søkerliste ved denne 
barnehagen. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert 
den tilbudte barnehageplassen eller ikke. 
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