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Opptakskriterier for Longyearbyen lokalstyres barnehager
Longyearbyen lokalstyre ved Oppvekstforetak KF er opptaksmyndighet for samtlige
barnehager i Longyearbyen.
Ved Longyearbyen lokalstyres barnehager er det to hovedopptak, i april og november.
Fra 2009 er det sentralt lovfestet rett til barnehageplass for barn som har fylt ett år innen
utgangen av august og som det søkes oppstart for i august.
I følge vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager, vedtatt av lokalstyret 11.05.2009,
gjelder i tillegg følgende ved ledig kapasitet:
Barn som fyller 1 år etter utløpet av august i barnehageåret vil kunne tildeles plass fra og med
fylt år.
Opptakskriterier:
Eldre barn har normalt fortrinnsrett framfor yngre barn dersom øvrige opptakskriterier er fulgt.
1. a. Barn med nedsatt funksjonsevne (må dokumenteres)
1. b. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester (må dokumenteres)
2. Barn fra familier med store belastninger pga sykdom i familien eller funksjonshemming hos
foresatte eller søsken (må dokumenteres)
3. Barn av enslige forsørgere som er i jobb, eller under utdanning.
4. Barn som søker utvidet plass i samme barnehage prioriteres
5. Søsken får plass i samme barnehage så lenge det lar seg gjøre, før overflytting av barn
som ikke har søsken i barnehagen.
Ventelister:
Barn som ikke får plass ved hovedopptak settes på venteliste fra den måned de fyller 1 år.
De vil få tilbud om plass etter hvert som det blir ledig kapasitet ved barnehagene.
Opptakskriteriene følges også i denne sammenheng.
Krav til dokumentasjon (pkt. 1 a. b. og 2):
1a. Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykiater, psykolog, PPT, helsestasjon,
barne- og familiekonsulent i LL) på at funksjonsnedsettelsen skaper større behov for
barnehageplass enn for førskolebarn ellers.
Nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming,
språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser.
1.b. Kopi av vedtak
2. Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykiater, psykolog, PPT, helsestasjon, barneog familiekonsulent i LL) på at behov for barnehageplass er større enn for førskolebarn ellers.
Gjelder det andre i familien må dokumentasjonen bekrefte at
sykdommen/funksjonshemmingen er av en slik art at foresatte er avhengig av daglig
avlastning for barnet.

