LOPPA KOMMUNE
Avd. oppvekst og kultur

KONFIDENSIELT

SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato:

Kjønn:

Nasjonalitet:

Hovedspråk:

Jente
Gutt
Barnehage:

Plass fra dato:

Personnr:

Opplysninger om barnet

Hel plass
Ønsket oppholdstid og
oppstart i barnehage

Antall dager pr. uke:

Antall timer pr. dag:

Fra klokken:

Adresse:

Poststed:

Telefon:

Delt plass
Til klokken:

Opplysninger om familien
Antall barn u / 18 år:
Gift
Fornavn:

Opplysninger om hovedforsørger (eller den som
har omsorgen for barnet)

Opplysninger om ektefelle
eller samboer

Enslig forsørger

Fødselsdato:

Personnr:

Arbeidsgiver:

Poststed:

Tlf. arbeid:

Stilling:

Arbeidstid:

Stillingsstr.:

Fødselsdato:

%
Personnr:

Arbeidsgiver:

Poststed:

Tlf. arbeid:

Stilling:

Arbeidstid:

Stillingsstr.:

Fornavn:

Etternavn:

Samboer

Etternavn:

%

Nærmere begrunnelse for
søknad om plass i
barnehage

Særskilte ønsker i
forbindelse med søknad
om delt plass

Underskrift

Behandling av søknaden er avhengig av fullstendige og riktige opplysninger.
Feilaktige opplysninger kan føre til at tildelt barnehageplass sies opp.
Jeg/vi erklærer at ovenstående opplysninger er riktige.
Sted / dato:

Underskrift:

Søknaden sendes til Loppa kommune, avd. oppvekst og kultur, Parkvn. 1/3, 9550 Øksfjord.
Loppa kommune behandler personopplysningene i tråd med personvernloven.

LOPPA KOMMUNE
Avd. oppvekst og kultur
INFORMASJON TIL DERE SOM SØKER PLASS I BARNEHAGE
Søknad:
Søknad om barnehageplass skjer på fastsatt skjema. Søknaden sendes til avd. oppvekst og kultur
innen 1. mars. Hovedopptaket blir gjort av i løpet av mars, og det forutsettes av barnet begynner ved
nytt barnehage år. Eventuelle ledige plasser fylles opp i løpet av barnehageåret etter søknad. Loppa
kommune tilbyr faste plasser i barnehagene. De som får fast plass beholder plassen helt til barnet
går over i skolen, eller selv velger å si opp plassen.
Opptakskriterier:
Ved opptak av barn skal det i første rekke tas hensyn til barnas behov. Så fremt det er mulig bør
barnegruppens sammensetning med tanke på kjønn, alder og de enkelte barnas behov.
Dersom det blir nødvendig og begrense opptak på grunn av plassmangel, skal det i rimelig
utstrekning tas hensyn til følgende momenter (ikke prioritert rekkefølge):
 barna med nedsatt funksjonsevne, jf. Barnehageloven § 13 ”Prioritet ved opptak”
 barn av enslige forsørgere i jobb eller utdanning
 barn fra hjem der en av foreldrene er varig syk, og den andre er i arbeid
 barn i familier der begge foreldrene er i arbeid og/eller utdanning utenfor hjemmet
 barnets og foreldrenes sosiale og økonomiske forhold
 barns bo- og lekemiljø, mangel på jevnaldrende lekekamerater
 barn til ressurspersoner som kommunen har eller ønsker å rekruttere
 sammensetning av barnegruppen
 barn som søker hel plass
 andre forhold som har betydning
Foreldrebetaling:
Betaling skjer den 20. i hver måned til kommunekassa etter satser bestemt av kommunestyret.
Justering av barnehagesatser skjer hvert år etter vedtatt barnehagebudsjett, og gjelder fra 1. januar.
Ved endringer av satsene skal de foresatte ha melding om dette med en måneds varsel. Juli er
betalingsfri måned. Kostpenger betales i tillegg. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
bestemmes av nasjonale regler, se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Barn under 3 år betaler egne satser, uavhengig av inntekt, ut måneden barnet fyller 3 år.
Det gis 30 % søskenmoderasjon til 2. barn, og 50 % moderasjon på 3. barn el. flere. Det yngste
barnet står på hel sats. Dersom det søsken har både hel og halv plass, står den som har hel plass på
hel sats. Søskenmoderasjonen gjelder også for søsken på sfo.
Oppsigelse:
Oppsigelsestiden er 1 måned, og løper fra den første dagen i den påfølgende måneden, dvs.
dersom plassen blir sagt opp den 20/2, varer oppsigelsen fra den 1/3 – 31/3. Selv om barnet tas ut
før oppsigelsestiden er ute, betales det barnehageavgift for hele oppsigelsestiden. Reglene for
oppsigelsestid gjelder også i forhold til reduksjon av barnehageplass.

