Orientering til HU – oppvekst og utdanning

SAMORDNET OPPTAK
2021

§ 17 Samordnet opptaksprosess i kommunen
“Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen

skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes
mangfold og egenart.
Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket.

Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av
kommunale og private barnehager sikres......."

Retningslinjer for opptaksordning og opptakskriterier
• Hele Drammen kommune er opptakskrets for de kommunale barnehagene
• Barnet må ha bostedsadresse i Drammen når det skal begynne i barnehagen
• For de private barnehagene gjelder egne kriterier jf. barnehagenes vedtekter

Kommunale opptakskriterier:
1.

Barn som har nedsatt funksjonsevne (nb! gjelder både private og kommunale barnehager)

2.

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken

3.

Barn med rett til barnehageplass som har søsken som går i den ønskede barnehagen ved barnets startdato

4.

Barn av enslige forsørgere i utdanning eller arbeid som bor alene med barnet

5.

Barn av flerspråklige foreldre

6.

Øvrige barn tildeles plass etter fødselsdato

• Ansatte ved sykehuset og i Viken fylkeskommune
Fortrinnsrett til plasser (ca. 20) ved Sørbyløkka og Lilleløkka barnehager, gjelder også barn bosatt i andre kommuner.

Tall etter søknadsfristens utløp, 27.03.21:
2021

Ledige plasser

1093

Totalt antall søkere

1244

Søkere uten rett til plass

108

(barn født etter 30.nov eller
utenbysbarn)

Søkere som ønsker
overflytting /bytte plass

226

Reelle nye søkere

910
(+108)

Tall etter restopptak, 28.05.21
•
•
•
•

Antall tilbud sendt ut: 1210
Antall takket ja: 1061
Antall takket nei: 104
Antall ikke svart: 45

• Ledige plasser kommunale: 33
• Ledige plasser private: 120

Antall plasserte barn

4 806 barn

4 653 barn

Barnehageeier

2020

2021 (per sept.)

Kommunal

2 289

2 191

Privat

2 487

2 438

