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Espira Snurrefjellet (januar 2020) 
10. Opptak av barn 

Barn som tildeles plass skal som hovedregel være bosatt i Nittedal kommune. 

Opptaket er samordnet med kommunen. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til 

alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritering: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §18) og barn det er 

fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (jfr. Lov om 

barnehager §18). 

2. Barn av ansatte i Espira Snurrefjellet, og fra andre Espirabarnehager. 

3. Søsken av barn med plass i Espira Snurrefjellet, og fra andre 

Espirabarnehager. 

4. Barn som har barnehagen på første eller annet valg. 

5. Barnas alder og barnehagens gruppesammensetning. 

6. 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. 

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om 

barnehageplass har etter søknad rett til i barnehage fra den måneden barnet 

fyller ett år. Jfr. Lov om barnehager §16. Barnet har rett til plass i den 

kommunen der det er bosatt (Jfr. Lov om barnehager § 16). 

7. På ellers like vilkår skjer opptak ved loddtrekning. 

8. Er det fortsatt ledige plasser etter hovedopptak, kan disse tilbys barn fra andre 

kommuner.  
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Fortet Naturbarnehage (Ikke datert) 

Barnehagen prioriteringer ved opptak er som følger: 

 Iht. barnehageloven §18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det 

er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten§§4-12 og 4-4 annet og 

fjerde ledd, rett til 1.prioritet ved opptak i barnehagen. 

 Søkere som har Fortet som 1. eller 2. prioriterte ønske 

 Barn av ansatte 

 Søsken som har plass i barnehagen 

 Søsken av tidligere barn i barnehagen 

 Barn som sogner til Ulverud Skole 

 Barn som sogner til Slattum Skole 

 Barn som sogner til Mortetjern Skole 

Barnehagen prioriterer barn fra nærmiljøet og søsken. Barnehagen kan også 

prioritere etter kjønn og alder til beste for allerede eksisterende barnegruppe. 

Dersom søkere står likt, vil tildeling skje etter loddtrekking. 
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Glittre barnehage (23.04.21) 
18 Opptakskrets og opptakskriterier 

Barnehagen er åpen for barn fra 10mnd - 6 år. Barn som er tildelt fast plass, får som 

utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. 

Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er 

misligholdt. 

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen: 

1. Barnehageloven § 18 om prioritet ved opptak skal følges. 

2. Søsken av barn som har plass i barnehagen. 

3. Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er 

viktig for å få besatt stillinger. 

4. Barn bosatt i Hakadal. 

5. Barn bosatt andre steder i Nittedal. 

6. Dersom to eller flere barn er likestilte etter kriteriene i punkt 1 – 6, vil det 

avgjøres gjennom loddtrekning. 

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en 

forsvarlig drift. 
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Gnisten (21.04.18) 
Opptakskrets og opptakskriterier 

Barnehagen er åpen for barn fra 6 måneder. Barn som er tildelt fast plass, får 

beholde plassen ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen. Unntak kan 

blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt. 

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en 

forsvarlig pedagogisk drift. Gnisten Barnehage SA tilbyr kun 100% barnehageplass. 

Opptak av nye barn gjøres ut i fra hvilket årskull det er ledige barnehageplasser. 

Daglig leder kan velge å prioritere et kjønn framfor et annet dersom det er alminnelig 

overvekt av et kjønn i årskullet. Innunder årskull prioriteres kriteriene i følgende 

rekkefølge: 

1) Barn med nedsatt funksjonsevne Iht. barnehageloven § 18 og barn som det er 

fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten §§ 4-12 og 4-4 annet og 

fjerde ledd. 

2) Søsken av barn som har plass i barnehagen. 

3) Barn av fast ansatte. 

4) Søkere som har Gnisten Barnehage SA som 1. eller 2.prioritet. 1. prioritering 

vil gå foran 2. prioritering. 

5) Barn som bor eller flytter til barnehagens nærområde, dvs barn med 

postnummer 1480 eller 1481. Regelen gjelder for barn som flytter eller bor i 

barnehagens nærområde senest i forbindelse med oppstart i barnehagen. 

6) Barn fra andre deler av Nittedal eller andre kommuner 

Dersom søkere står likt, vil tildeling skje etter loddtrekking.  

Styret kan endre denne bestemmelsen.   
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Hundremeterskogen Ideelle og Biologiske barnehage SA (19.01.22) 
Følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen: 

Det tilbys og gis 100 % plass, for alle plasseringer i Hundremeterskogen. Barn som 

er tildelt plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret 

det årete barnet fyller 6 år. 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne Iht. barnehageloven § 18 og barn som 

det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten §§ 4-12 og 4-4 

annet og fjerde ledd. 

 

2. Daglig leder vil til enhver tid se på gruppesammensetningen herunder 

årskull og kjønn, dette vil danne grunnlag for alle opptak. 

 

3. Daglig leder kan gi ansatte sine barn fortrinnsrett i hovedopptak og løpende 

igjennom året. 

 

4. Søsken av barn som allerede har plass. 

 

5. Søkere som har Hundremeterskogen barnehage SA som 1. eller 2. 

prioritering vil bli prioritert, 1. prioritering vil gå foran 2. prioritering. 

 

6. Barn som har krav på barnehageplass iht. Lov om barnehager § 16. 

 

7. Barn som er bosatt i Nittedal, eller er på vei til å flytte til Nittedal. 

 

8. Barn fra andre kommuner. 

Dersom to barn stiller helt likt tildeles plassen ved ansiennitet ut fra søknadsdato. 

Når du søker plass i Hundremeterskogen Ideelle og Biologiske barnehage SA, 

forplikter du deg til å bruke minst 5 dager på tilvenning, der du er til stede i 

barnehagen. 

Eierstyret kan når somhelst endre opptakskriteriene. 
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Industriveien FUS (01.11.18) 
4.1  Overordnet målsetning:  

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens 

formålsparagraf ivaretas og barnehagens kapasitet og lokaler utnyttes best 

mulig.   

 

Det skal være en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og kjønn.   

  

I hovedregelen skal opptak gjøres av barn som er bosatt i Nittedal kommune 
på søknadstidspunktet. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med 
barn bosatt i kommunen kan barnehagen ta opp barn fra omkringliggende 
kommuner.  

  

4.2     Tilbud:  

Det tilbys fortrinnsvis 100 % plasser, men det gis mulighet til å søke om 

redusert opphold.   

    

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan foreldre/foresatte med barn som 

disponerer redusert plass kjøpe seg enkeltdager i barnehagen. Dette må 

avtales spesielt med daglig leder og betales inn på egen giro. Prisen pr 

enkeltdag er kroner 250,-. Beløpet inkluderer matpenger med 15 kr.  

  

4.3  Prioritering:  

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje 

med utgangspunkt i den overordnede målsetningen (punkt 4.1) og etter 

følgende prioritetsrekkefølge:  

  

1. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen jfr. 

Lov om barnehager § 18, med merknader. Barn som det er fattet vedtak om 

etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd, har rett 

til prioritet ved opptak i barnehagen.  

 

2. Barn av personal, uavhengig av hjemstedskommune.  

 

3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter 

første barns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like 

forhold. 

  

4. Barn med lovfestet rett til barnehageplass. Jf Lov om barnehager § 16.  

 

5. Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste.  

 

Plassene tildeles ved trekning under ellers like forhold når det er tatt hensyn til 

gruppens sammensetning jfr. 4.1.  
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Kruttverket FUS (30.01.14) 
4. OPPTAK - OPPSIGELSE 

4.1 Overordnet målsetning: 
Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagens kapasitet og 
funksjonalitet  utnyttes best mulig i forhold til kjønn og alder, slik at 
gruppesammensetningen blir best mulig. 

 
I hovedregelen skal opptak gjøres av barn som er bosatt i Nittedal kommune 
på søknadstidspunktet. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med 
barn bosatt i kommunen kan barnehagen ta opp barn fra omkringliggende 
kommuner. 

 
4.2      Tilbud: 
 Barnehagen har følgende heldagstilbud: 
 
 100 % - 5 dager/uke 
 80 % - 4 dager/uke 
  

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan foreldre/foresatte med barn som 
disponerer redusert plass kjøpe seg enkeltdager i barnehagen. Dette må 
avtales spesielt med daglig leder og betales inn på egen giro. Prisen pr 
enkeltdag er kroner 250,-. Beløpet inkluderer matpenger med 15 kr. 

 
4.3 Prioritering:  

1. Barn som har rett på prioritet ved opptak etter § 18 i barnehageloven har 
prioritet ved opptak uavhengig av punkt 4.1. Retten på prioritet ved opptak 
etter § 18 i barnehageloven omfatter barn med nedsatt funksjonsevne etter en 
sakkyndig vurdering og barn det er fattet vedtak for etter barnevernlovens §§ 
4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.  
 

2. Barn med lovfestet rett til barnehageplass. Jf. lov om barnehager § 16.  
 

3. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres 
for å rekruttere eller beholde kvalifisert personalet.  
 

4. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter 
første barns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like 
forhold.  
 

5. Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste. Plassene tildeles ut fra 
loddtrekning under ellers like forhold, jf. Punkt 4.1. Barn med barnehagen på 
1. eller 2. valg vil bli prioritert.   
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Læringsverkstedet Haugeråsen (januar 2021) 

7. Opptak  

1. (…)  

2. (…)  

3. Opptakskrets:    

Opptakskretsen er barn bosatt i Nittedal kommune. Opptakskretsen er 

imidlertid utvidet ved opptak av barn av ansatte. Barn av ansatte skal 

prioriteres etter barn med lovbestemt rett til prioritet, uavhengig av 

bostedskommune.   

Hvis barnehagen ikke får fylt opp barnehageplassene etter bestemmelsen 

over, vil det vurderes å ta inn barn fra andre kommuner.  

4. Opptakskriterier:   

a. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt 

funksjonsevne (Lov om barnehager §18 1. ledd).   

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

4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om 

barnehager §18 2. ledd).  

b. Søkere som har Læringsverkstedet Haugeråsen som 1. og 2. prioritet og er 

husstand innen planområdet Haugeråsen. Søkere med søsken som går i 

barnehagen, blir prioritert innenfor denne kategorien.  

c. Barn av ansatte i Læringsverkstedet.  

i. Barn av fast ansatte   

ii. Barn av ansatte i lengre vikariater   

d. Søsken av barn som har plass i barnehagen.  

i. Søsken av barn i samme barnehage  

ii. Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehager  

e. Barn som søker overflytting fra en annen Læringsverkstedet barnehage  

f. Styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og 

alderssammensetning i barnegruppen.  

i. Søkere som har Læringsverkstedet barnehage Haugeråsen som 1. 

og 2. prioritet.       

ii. Øvrige søkere   

 Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.  
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  Læringsverkstedet avd. Skytta (19. 12.17) 

8. Opptakskriterier: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det 
skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt 
funksjonsevne (Lov om barnehager § 18 1. ledd).  
 

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om 
barnehager § 18 2. ledd). 
 

2. Barn av ansatte i Læringsverkstedet enten de bor i eller utenfor Nittedal kommune 

2.1. Barn av fast ansatte  

2.2. Barn av ansatte i vikariater  
 

3. Søsken - prioritert som følger: 

3.1. Søsken av barn som har plass i barnehagen 

3.2. Søsken av barn som skal begynne / tilbys plass i barnehagen 

3.3. Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehager. 
 

4. Barn som søker overføring fra en annen av Læringsverkstedets barnehager 
 

5. De øvrige barnehageplassene fordeles etter barnehagens vurdering blant barn i 
aktuelle årskull. 

5.1. Søkere som har Læringsverkstedet barnehage Skytta som 1. og 2. prioritet     

5.2. Etter ansiennitet på ventelisten. Ansienniteten gjelder fra 1.mars det året en 
søker 

5.3. Søkere fra Ulverud og Slattum skolekrets 

5.4. Søkere fra Nittedal kommune 
 

6. Øvrige søkere fra andre kommuner 

 
Uavhengig og/eller innenfor de ulike opptakskriteriene legges det vekt på 
barnegruppens sammensetning ved opptak av nye barn.   
 
Dersom søkere stiller likt innenfor de ulike kriteriene, foretas loddtrekning.  
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Læringsverkstedet avd. Slattum (05.01.18) 

7. Opptak: 
(…) 

3. Opptakskrets:   

Opptakskretsen er barn bosatt i Nittedal kommune. Opptakskretsen er 
imidlertid utvidet ved opptak av barn av ansatte. Barn av ansatte skal 
prioriteres etter barn med lovbestemt rett til prioritet, uavhengig av 
bostedskommune.  

 
Hvis barnehagen ikke får fylt opp barnehageplassene etter bestemmelsen 
over, vil det vurderes å ta inn barn fra andre kommuner. 
 

4. Opptakskriterier:  

a. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i 
barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om 
barnet har nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager § 18 1. ledd).  

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-
12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i 
barnehage (Lov om barnehager § 18 2. ledd). 
 

b. Barn av ansatte i Læringsverkstedet. 
i. Barn av fast ansatte  
ii. Barn av ansatte i lengre vikariater  

 
c. Søsken av barn som har plass i barnehagen. 

i. Søsken av barn i samme barnehage 
ii. Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehager 

 
d. Barn som søker overflytting fra en annen Læringsverkstedet barnehage 

 
e. De øvrige barnehageplassene fordeles etter barnehagens vurdering 

(barnegruppas sammensetning og alder) blant barn i aktuelle årskull. 
i. Søkere som har Læringsverkstedet barnehage Slattum som 1. 

og 2. prioritet      
ii. Etter ansiennitet på ventelisten. Ansienniteten gjelder fra 

01.mars det året en søker. 
 

Uavhengig av, eller innenfor de ulike opptakskriteriene legges det vekt på 
barnegruppens sammensetning ved opptak av nye barn.  
 
Dersom søkere stiller likt innenfor de ulike kriteriene, foretas loddtrekning.  
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Maristua (18.08.20) 

 

1. Barnehageloven § 18 om prioritet ved opptak. 

 

2. Søsken av barn som har barnehageplass. 

 

3. Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn dersom det er 

viktig å få besatt stillinger. 

 

4. Barn bosatt i nærmiljø. 

 

5. Barn bosatt på Åneby. 

 

6. Barn bosatt andre steder i Nittedal. 

 

7. Dersom to eller flere barn er likestilte etter kriteriene 1 - 6, vil daglig leder 

velge ut fra sammensetning av barnegruppe, alder og kjønn, slik at man kan 

opprettholde en god barnehagedrift. 

Presisering fra barnehagen til punkt 4: Barn bosatt i nærmiljø omfatter dette 

byggefeltene rundt barnehagen det vil si Samdmo, Bliksrud, Grindbråtan og 

Ånebyhaugen vel. 
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Parken (august 2013) 

5. Opptak av barn skjer gjennom samordnet opptak gjennom kommunen og følger de 

regler som er fastsatt der. Hovedopptaket i barnehagen vil ta opp barn for oppstart i 

august ved samordnet opptak med søknadsfrist 1.mars, men opptak gjøres gjennom 

resten av året ved behov. Opptaksperioden gjelder til skolestart. Prioriteringskriterier 

ved opptak av barn i prioritert rekkefølge:  

 Barn med funksjonshemming, jf. barnehagelovens § 18 har førsteprioritet. 

 Barn fra Skyset Boligsameie. 

 Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen 

Om det er flere søkere enn plasser vil vi gå ut i fra hvilken plass foresatte har 

prioritert barnehagen ut i fra. 1.prioritet kommer foran 2. prioritet osv. 

Andre søkere tas opp ut i fra gruppens sammensetning og hvilken plass barnehagen 

er prioritert på søknadslista. 

Et hvert opptak av barn til barnehagen foretas med grunnlag i opptakskriteriene. 
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Rotnes FUS Kulturbarnehage (13.07.13): 
4.1 Overordnet målsetning: 

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf 

ivaretas og barnehagens kapasitet og lokaler utnyttes best mulig. 

Det skal være en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og kjønn. 

I hovedregelen skal opptak gjøres av barn som er bosatt i Nittedal kommune på 

søknadstidspunktet. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med barn bosatt i 

kommunen kan barnehagen ta opp barn fra omkringliggende kommuner. 

4.2 Tilbud: 

Barnehagen har følgende heldagstilbud: 

100 % - 5 dager/uke 

80 % - 4 dager/uke 

60 % - 3 dager/uke 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan foreldre/foresatte med barn som disponerer 

redusert plass kjøpe seg enkeltdager i barnehagen. Dette må avtales spesielt med 

daglig leder og betales inn på egen giro. Prisen pr enkeltdag er kroner 250,-. Beløpet 

inkluderer matpenger med 15 kr. 

4.3 Prioritering: 

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje med 

utgangspunkt i den overordnede målsetningen (punkt 4.1) og etter følgende 

prioritetsrekkefølge: 

1. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som skal ha prioritet ved opptak 

i barnehagen jfr. Lov om barnehager § 18, med merknader. Barn som det er 

fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 – 4 annet og 

fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen. 

2. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres 

for å sikre rekruttering av kvalifisert personale, uavhengig av 

bostedskommune personalet bor i. 

3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter 

første barns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like 

forhold. 

4. Barn med lovfestet rett til barnehageplass. Jf Lov om barnehager § 16. 

5. Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste. Plassene tildeles ut fra 

trekning under ellers like forhold når det er tatt hensyn til gruppens 

sammensetning jfr. 4.1. 
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Sinoberbarnehagene (15.03.12) 
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Solstua (januar 2013) 

Opptakskriterier. 

De to velforeningene har rett til samme antall barnehageplasser. Om en forening ikke 

fyller sine plasser, overlates disse til den andre foreningen.  

Dersom det er flere søkere enn det er tilgjengelige plasser for respektive velforening, 

gjelder følgende kriteria for prioritering: 

1) Barn med prioritet etter barnehagelovens §18 

2) Medlemskap i en av velforeningene 

3) Alders og kjønnsfordeling 

4) Prioritet valgt for Solstua ved søknad 

5) Deltagelse i arbeid som er til gode for velforeningens medlemmer 

6) Søsken 

7) Ikke medlemmer 

Dersom søkere stiller likt innenfor de ulike kriteriene, foretas loddtrekning. 
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Steinrøysa (25.04.12 – Revidert 02.09.21) 

25 OPPTAK AV BARN 

Steinrøysa andelsbarnehage SA har tre avdelinger og er åpen for barn fra 10 

måneder og frem til skolestart. Den som får tildelt plass beholder denne til barnet 

begynner på skolen dersom det er ønskelig.  

25.1 Opptak av barn 

Opptak av barn foretas i samarbeid med Nittedal Kommune og de andre 

barnehagene i bygda, jfr. barnehageloven § 17  

Søknad om opptak skjer elektronisk gjennom kommunens internettbasert 

søknadssystem. Systemet benyttes både for nye søkere og søkere som ønsker bytte 

av barnehage.   

25.2 Opptakskrets 

Barn hjemmehørende i Nittedal kommune  

25.3 Følgende prioritetsrekkefølge gjelder ved opptak til Steinrøysa 

andelsbarnehage SA 

1. Barn som tas opp etter Barnehagelovens § 18 

2. Barn av ansatte i Steinrøysa andelsbarnehage SA 

3. Søsken av barn som går i Steinrøysa andelsbarnehage SA ved 

opptakstidspunktet 

4. Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre 

en forsvarlig drift. 

5. Barn som søker barnehagen som 1.prioritert. 

6. Ansiennitet på ventelisten. Ansienniteten løper fra 1.mars det året en søke 

7. På ellers like vilkår er det ansiennitetsprinsippet som gjelder. 

8. For barn som ellers stiller likt etter opptakskriteriene skjer tildeling av plass 

etter loddtrekning. 

9. Søkere som søker overføring fra annen barnehage behandles som ordinære 

søker i henhold til opptakskriteriene.   
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Stubben barnehage (mars 2016) 

§ 20 Opptakskrets og opptakskriterier 

Opptakskretser er barn hjemmehørende i Nittedal kommune. 

Barnehagen er åpen for barn under skolepliktig alder. Barn som er tildelt fast plass, 

får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Barn som 

innvilges utsatt skolestart beholder plassen til utgangen av det barnehageåret barnet 

fyller 7 år. 

Følgende kriterier gjelder i prioritert rekkefølge. 

A)  Iht. barnehageloven § 18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som 

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

og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.  

B) Barn av andelslagets medlemmer. 

C) Barn av ansatte i barnehagen. 

D) Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre 

en forsvarlig drift. Målsetningen er 4 gutter og 4 jenter på hvert alderstrinn over 

3 år i hvert bygg, 3-4 gutter og 3-4 jenter på hvert alderstrinn under 3 år i hvert 

bygg. 

E) Barn som søker barnehagen som 1. prioriterte ønske. 

F) Tidligere andelseiere inntil 5 år etter at de har sluttet. 

G) Søkers ansiennitet på ventelista for barn som ellers stiller likt. Ansiennitet 

gjelder for søkere i hovedopptaket og gjelder fra 1. mars i søknadsåret. 

H) For barn som ellers stiller likt etter opptakskriteriene skjer tildeling av plass 

etter loddtrekning. 

Styret kan endre denne bestemmelsen. 
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Sørliveien barnehage (12.12.13): 
2-2. Opptakskrets og opptakskriterier. 

             Opptakskrets i prioritert rekkefølge: 

1. Barn etter barnehagelovens § 18. 

2. Barn av foretakets medlemmer. 

3. Barn til ansatte. 

4. Barn av foretakets tidligere medlemmer. 

5. Barn hjemmehørende i postnummer 1482 Nittedal.  

6. Barn hjemmehørende i Nittedal kommune. 

 

Barnehagen er åpen for barn fra 1 år. Barn som er tildelt plass, beholder 

plassen til 31.juli det året barnet begynner på skolen. 

           Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor hver opptakskrets: 

1. Iht. Barnehageloven § 18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som 

det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 14-12 og § 4-4 

annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

2. Søsken av barn som har plass i barnehagen. 

3. Barn til ansatte i barnehagen. 

4. Søsken av barn som tidligere har hatt plass i barnehagen. 

5. Barn som har barnehagen som 1. og 2.prioritet får tilbud først. Men - 

barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre 

forsvarlig drift. 

6. Barn hvor det er kronisk sykdom i hjemmet. 

7. Under ellers like forhold, foretas det loddtrekning. 

 

Styret kan endre denne bestemmelsen. 
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Tøyenåsen barnehage (04.09.11): 
18 Opptakskrets og opptakskriterier 

Opptakskrets i prioritert rekkefølge: 
1) Barn i Iht. Barnehageloven § 18  
2) Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er              

viktig for å få besatt stillinger. 
3) Barnehagens opptakskrets er Medlemskap i samvirkeforetaket for innbyggere, 

institusjoner og bedrifter. 
4) Søkere som bor på Tøyenåsen utbyggingsfelt og Tøyenhøgda har fortrinnsrett 

til plass(er) i lagets barnehage. 
5) Barn hjemhørende på post nummer 1487 og 1488. 

 
Barnehagen er åpen for barn fra 0-6 år. Barn som er tildelt fast plass, får beholde 
plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Unntak kan blant 
annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt. 
 
Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor hver opptakskrets 
 

A) Søsken av barn som har plass i barnehagen. 
B) Barn av tidligere samvirkeforetaks eiere. 
C) Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning som sikrer 

at barnehagen kan planlegge drift fram i tid. 
D) Søkere som søker overflytting til barnehagen behandles som ordinær søkere 

iht opptakskriteriene. 
E) Dersom søkere står likt avgjøres opptak gjennom loddtrekning. 
F) Styret kan endre denne bestemmelsen. 
 

Opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser skjer etter skriftlig søknad 
rettet til Barnehageseksjonen i kommunen, iht. Barnehagelovens bestemmelser om 
samordnet opptaksprosess. 
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Varingskollen barnehage (04.07. 12) 

§ 17 Opptakskriterier og opptakskrets 

Barnehagens opptakskrets er andelslagets medlemmer (jf. § 3). Barnehagen er åpen 

for barn fra 9 måneder til 6 år. Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til 

utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6. Det skal være mulig å ha delt 

plass, forutsatt at den andre delen av plassen kan benyttes fullt ut av andre, slik at 

det til sammen utgjør en full plass. 

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

A. Barnehagelovens § 18 om prioritet ved opptak skal følges. 

 

B. Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er 

avgjørende for å få besatt stillinger eller for å beholde arbeidskraft. 

 

C. Søsken av barn som har plass i barnehagen, har prioritet. 

 

D. Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig kjønns- og alderssammensetning 

og sikre en forsvarlig drift. 

 

E. Ved opptak følges ansiennitetsprinsippet, regnet etter andelseiernes 

medlemskap i samvirkelaget, som er fra søknadsdato. 

 

F. Barn i nærmiljøet har prioritet, det vil si barn tilknyttet Hagen eller Kirkeby 

barneskoler 

Dersom søkere står likt etter denne prioriteringen, vil tildeling skje etter loddtrekking. 

Opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser skjer etter skriftlig søknad 

rettet til Nittedal kommune og barnehagen, i samsvar med barnehagelovens 

bestemmelser om samordnet opptaksprosess.  
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Kommunale barnehager (01.01.18) 

Bjertnes, Mortetjern, Nygård, Tøyen og Åneby barnehage 

Opptakskriterier 

Opptakskriteriene skal leses slik at kategoriene 1, 2 og 3 innebærer en prioritert 

rekkefølge der kategori 1 gir høyest prioritet. Opptakskriteriene under kategori 2 og 3 

skal leses slik at hvis to eller flere barn stiller likt etter innledende opptakskriterier skal 

det barnet som alene også omfattes av neste opptakskriterium gis tilbud om plass. Hvis 

opptak ikke blir avgjort på denne måten foretas det loddtrekning om den ledige plassen 

jf. opptakskriteriet nr. 2.11/3.11. 

 

1. KATEGORI:  

Barn med prioritet etter barnehagelovens § 18.  

Barn med nedsatt funksjonsevne etter sakkyndig vurdering. Barn som omfattes av 

vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 

 

2. KATEGORI:  

Barn med rett på plass etter barnehagelovens § 16.  

2.1.  Barn med flyktningstatus, eller familiegjenforente barn hvor forelder har 

 flyktningstatus. 

2.2.  Barn som har spesielt behov for opphold i barnehage med et trygt og 

 stimulerende miljø p.g.a. egne eller familiens vansker (f.eks. sykdom, 

 økonomi). Fagperson må dokumentere hvorfor dette fører til et spesielt 

 behov for barnehageplass. 

2.3.  Barnehagene foretar opptak av barn med utgangspunkt i barnehagens 

 gruppesammensetning med hensyn til alder og kjønn. 

2.4.  Barn som søker barnehagen som 1. prioriterte ønske. 

2.5.  Barn som har søsken i samme barnehage. 

2.6.  Barn med minoritetsspråklig bakgrunn. 

2.7.  Barn av ansatte i barnehagen. 

2.8.  Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er eller skal ut i 

 arbeid eller utdanning. 

2.9.  Barn i familier med flerbarnsfødsler. 

2.10. Ansiennitet på ventelisten til barnehagen. Ansiennitet gjelder for søkere i 

 hovedopptaket og gjelder fra 1. mars i søknadsåret.. 

2.11. For barn som ellers stiller likt etter opptakskriteriene skjer tildeling av 

 plass etter loddtrekning. 

 

3. KATEGORI:  

Barn uten lovrett på plass.  

3.1.  Barn med flyktningstatus, eller familiegjenforente barn hvor forelder har 

 flyktningstatus. 

3.2.  Barn som har spesielt behov for opphold i barnehage med et trygt og 

 stimulerende miljø p.g.a. egne eller familiens vansker (f.eks. sykdom, 
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 økonomi). Fagperson må dokumentere hvorfor dette fører til et spesielt 

 behov for barnehageplass. 

3.3.  Barnehagene foretar opptak av barn med utgangspunkt i barnehagens 

 gruppesammensetning med hensyn til alder og kjønn. 

3.4.  Barn som søker barnehagen som 1. prioriterte ønske. 

3.5.  Barn som har søsken i samme barnehage. 

3.6.  Barn med minoritetsspråklig bakgrunn. 

3.7.  Barn av ansatte i barnehagen. 

3.8.  Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er eller skal ut i 

 arbeid eller utdanning. 

3.9.  Barn i familier med flerbarnsfødsler. 

3.10. Ansiennitet på ventelisten til barnehagen. Ansiennitet gjelder for søkere i 

 hovedopptaket og gjelder fra 1. mars i søknadsåret. 

3.11. For barn som ellers stiller likt etter opptakskriteriene skjer tildeling av 

 plass etter loddtrekning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


