Rettledning
ved søknad
om plass i
barnehagene
i Tranøy
2012

GENERELL ORIENTERING
For Tranøy kommunale barnehager er det fastsatt vedtekter. Dere bør gjøre dere
kjent med disse før det søkes plass i barnehagen. Dersom dere søker plass til
flere barn fra samme familie, ber vi om at dere bruker ett skjema for hvert barn.
Barn bosatt i Tranøy kommune beholder barnehageplassen fram til skolestart.
Barnehagene i Tranøy gir tilbud til barn i alderen 0-6 år. Det kan søkes hel plass,
80 % plass (4 dager i uka), 60 % plass (tre dager i uka), 50 % plass (vekselsvis 2
og 3 dager i uka) eller 40 % plass (to dager i uka). Nærmere orientering om
barnehagetilbudet m.v. kan dere få hos den enkelte barnehage.

Barnehagesatsene
Barnehageavgiften blir fakturert med månedlige satser slik det framgår
nedenfor. Det kreves ikke barnehageavgift i juli måned.
100 % plass:
80 % plass:
60 % plass:
50 % plass:
40 % plass:

2 330 kr
1 950 kr
1 465 kr
1 220 kr
945 kr

Kostpenger kommer i tillegg med:
100 % plass:
80 % plass:
60 % plass:
50 % plass:
40 % plass:

240 kr
190 kr
150 kr
120 kr
95 kr

Barnehagene
Til hovedopptak fra høsten 2012 kan det søkes plass i disse barnehagene:
Solli barnehage
Solli
9303 Silsand
Telefon: 77 85 35 88
e-post: solli.barnehage@tranoy.kommune.no
Vangsvik barnehage
9304 Vangsvik
Telefon: 77 85 37 67
e-post: vangsvik.barnehage@ tranoy.kommune.no
Stonglandet barnehage
9392 Stonglandseidet
Telefon: 77 85 49 31
e-post: stonglandet.barnehage@ tranoy.kommune.no

UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMAET
Kommentarer/rettledning til utfylling av søknadsskjemaet:
¾ Husk å fylle ut alle felt som gjelder barnets og foresattes personalia.
¾ Kryss av for om det gjelder ny søker eller utvidelse av plass for barn som går
i barnehage.
¾ Dersom barnet har søsken i barnehage eller skolefritidsordning gis det
søskenmoderasjon. En betaler full pris for det barnet som har det største
tilbudet, og får 50 % moderasjon for det eller de øvrige barna.
¾ Rett til plass i barnehage: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av
august, har rett til å få plass i barnehage fra august dersom søknadsfristen ved
hovedopptak er overholdt. Barnet har rett til plass i barnehage i den
kommunen der det er bosatt, ikke en spesiell barnehage.
¾ Prioritet ved opptak: 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. Barn som det er fattet vedtak om etter lov
om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har også rett til
prioritet ved opptak i barnehage.
¾ Opptaksmyndighetene forholder seg kun til de opplysningene som er gitt på
søknadsskjemaet og eventuelle vedlegg.
¾ Husk å underskrive søknaden!
¾ Alle søkerne blir tilskrevet etter at opptak er gjort.

Søknaden sendes til den barnehagen du gir 1. prioritet.

Søknadsfrist: 10. mars 2012

Hilsen
Barnehagene

konfidensielt
MOTTATT
SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I TRANØY KOMMUNE

BRUK BLOKKBOKSTAVER
Etternavn, fornavn, mellomnavn
Barnets
personalia

Adresse

SØKNADSNUMMER

SE VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SKJEMA
Fødselsnr. (11 siffer må fylles ut)
Jente
Gutt
Postnr.
Poststed




Ny søker



Søsken i barnehagen

Søker utvidelse av plass
Navn:

Etternavn, fornavn, mellomnavn
Adresse

Fødselsnr. (11 siffer må fylles ut)
Postnr.

Arbeids-utdanningssted

Telefon arb./ utd.sted

Telefon privat

Poststed

Mobilnummer

Foresattes
personalia

Etternavn, fornavn, mellomnavn
Adresse

Postnr.

Arbeids-utdanningssted

Ønsker
prioritert
opptak

Barnehage
ønsker
Plassstørrelse
Andre
opplysninger

Fødselsnr. (11 siffer må fylles ut)

Telefon arb./ utd.sted

Telefon privat

Poststed

Mobilnummer

Barnet er på
Barnet er
Sykdom i barnets
Barnet er
forebyggende barnevernstiltak, jfr
funksjonshemmet
hjem
fremmedspråklig
Lov om barnevernstjenester § 4-4
Jfr . Lov om barnehager
§9
Under behandling av søknad om plassering i prioritert gruppe, vil det kun bli tatt hensyn til gyldig
dokumentasjon, jfr. vedtatte opptakskriterier.
Barnehage 1:
Barnehage 2:
100%

80%

60%

50%

40%

Gift / samboende
Delt omsorg for barnet
Boforhold, mulighet for lek i nærmiljø, trafikale forhold:

Kan også gis
mer utfyllende
i eget vedlegg
Tidspunkt
Ønskes plass fra dato:

Ønsker du å bli kontaktet dersom vi kan tilby plass i andre barnehager enn de
oppførte?
JA
NEI

Jeg/vi erklærer at ovenstående opplysninger er riktige. Jeg/vi samtykker til at ovenstående personopplysninger inklusiv
eventuell tilsendt dokumentasjon kan saksbehandles samt registreres elektronisk i forbindelse med barnehageopptak
Sted:

Dato:

Søknaden sendes til barnehage nr 1
Hvis vi kan kontakte dere på e-post, skriv adressen her:

Underskrift av foresatt / betalers navn:

