
TIDSPLAN FOR SAMORDNET HOVEDOPPTAK 2020 

 

HANDLING ANSVAR TIDSPUNKT/FRIST 

Informasjon om opptak på kommunens 
hjemmeside. 
 

Kommune. 1. januar. 
 

Annonse i Varingen og nyhet på 
hjemmesiden til kommunen.  
 

Kommune. 15. februar. 
 

Søknadsfrist utløper. 
 

Kommune. 1. Mars,  
kl. 23:59 

Barnehagene mottar felles søkerlister til 
bruk ved regionsvis opptaksmøte. 
 

Kommune. 4. mars  

Barnehagene lager innstilling til 
venteliste ut i fra egne vedtektsfestede 

opptakskriterier1. 

Styrer/daglig 
leder. 

Før regionale 
opptaksmøter.  

Regionale opptaksmøter. Regionledere2, 

opptak. 

Nord: 9. mars kl. 10–12 
I Varingskollen bhg. 
Midt: 9. mars kl. 10–12 
I Sørliveien bhg. 
Sør: 5. mars kl. 12–14 
I Rådhuset. 

Felles opptaksmøte, 
kommunestyresalen. 
 

Kommune. 10. mars,   
kl. 09:00 – 12:00. 

Utsendelse av tilbudsbrev.  
 

Styrer/daglig 
leder. 

Innen utgangen 11. 
mars.  
 

Svarfrist (10 dager) 
 

Søker. Senest ved utgangen av 
21. mars.  
  

Utsendelse av tilbudsbrev etter 2. runde 
av hovedopptaket. 

Styrer/daglig 
leder. 

Innen utgangen av 23. 
mars. 
 

Svarfrist (10 dager) 
 

Søker Senest ved utgangen av 
2. april. 

Påskeuke  6. til 13. april 

Utsendelse av avslagsbrev. 
 

Kommune. Fra ca. 14. april. 
 

Klagefrist (3 uker fra mottatt avslag). 
 

Søker. Fra ca. 5 mai. 

Eventuell klagebehandling. 
 

Kommune. Ved mottatt klage. 

Dokumentasjon på opptak ved  

eventuelle klager3. 

Styrer/daglig 
leder. 

Fra ca. 14. april og 
utover. 

Oversendelse av klagesaker til 
klagenemda til kommunen 

Kommune. Ca. 20. mai. 

Behandling i kommunens klagenemd Klageinstansen Juni. 

Suppleringsopptak. 
 

Styrer/daglig 
leder. 

Straks hovedopptaket er 

ferdig4 

 



 
 
 
1Jfr. § 3 i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage: «Tildeling av 

plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene». 
 
2Jorunn Indrevik (nordre), Turid Bjerkaas (midtre) og Carin Kristensen (søndre). 

 
3Ved klager på opptak skal kommunen legge klagen frem for den barnehagen klagen 

retter seg mot. Barnehagen ved styrer skal dokumentere overfor kommunen hvordan 
opptaket det klages på er gjennomført ut i fra barnehagens vedtektsfestede 
opptakskriterier. Merk fra hvilken dato dette er planlagt gjennomført. 
 
4Kommunen gir beskjed til barnehagene og annonserer på hjemmesiden til 

kommunen når hovedopptaket er ferdig og suppleringsopptaket kan starte. Normalt 
senest 1. mai. 


