
 

 

HOLE  KOMMUNE 

Barnehagene
  

 
  

Informasjon om barnehageopptaket 2014/2015 
 

Søknadsskjemaene er elektroniske, se Hole kommunes nettside; 

www.hole.kommune.no, velg Skjema for barnehageplass - neste år 2014/2015 i 

kommunens toppmeny eller gå på barnehagenes egne nettsider.  

 

Man må søke på nytt selv om man står på venteliste, fordi det er kommunes måte å 

ajourføre listen på. Barn som er tildelt plass beholder denne fram til skolestart. Ønsker 

man å endre plassen, bytte barnehage må man fylle ut søknadsskjema innen fristen 1. 

mars. Barn som har rett til plass skal ha fylt et år innen 31.august det året, ha 

folkeregistrert adresse i kommunen og søkt innen fristen. De som er født etter 

31.08.13 kommer på venteliste. Oppsigelsesfristen trer i kraft fra det øyeblikk man 

takker Ja til en plass.  

Får man plass i en annen barnehage enn førsteprioritetsønsket skyldes det at det ikke 

er ledig plass der. Det er viktig for kommunen å understreke at ved tildeling av 

barnehageplasser er Sollihøgda barnehage et tilbud på linje med de andre barnehagene 

i kommunen. Det er dessverre ikke alle prioriteringer som lar seg gjennomføre og ved 

tildeling er det opptakskriterier i Vedtekter for Hole kommunes barnehager som 

ligger til grunn. 

Hovedopptaket foregår i mars/april, med oppstart i august samme år. Alle 

barnehagene har tilbud om 100% og 60% plass. Ved deling av plasser er vi avhengig 

av at barn går omvendt av hverandre. Det betyr at man ikke alltid får de dagene man 

ønsker, men vi strekker oss så langt det er mulig for å etterkomme søkers behov.  

For dere som søker redusert plass er det viktig å være oppmerksom på at dere da også 

søker om redusert pedagogisk tilbud til barna. Man får ikke fullt utbytte på redusert 

tid.  

Opptak – prosess: 

 
Søknadsfrist 1. mars 2014 
Brev om mottat søknad Fortløpende 
Tilbudsbrev 1. og 2. prioritet Uke 11/12 
Tilbudsbrev/event. avslag runde 2 Uke 15/16 
Klagefrist Uke 18/19 
Møte i Klagenemnda/Formannskapet Mai/Juni 2014 

 
Hovedopptak er ferdig i mai/juni. 

 

 

 

 

Ingvild A. Oppenhagen 

Barnehagefaglig ansvarlig 


