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Leder av hovedutvalg for oppvekst og utdanning, Cathrin Janøy (MDG) stiller spørsmål til rådmannen 
om rutiner ved søknad og tildeling av barnehageplasser. 
 
Hvilke rutiner har Drammen kommune ved søknad og tildeling av barnehageplasser i Drammen 
kommune?  
 
Svar 
 
Drammen kommune skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess. Ved opptaksprosessen skal 

likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.  

Det er ett hovedopptak og søknadsfrist fastsettes av kommunen. Barn som fyller ett år senest innen 
utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i 
barnehage fra august.  

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 

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 rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. 

I tillegg til hovedopptak så er det supplerende opptak hele året. Det vil si at foreldre kan søke plass til 
barnet når som helst, det tildeles plasser fortløpende. Barnet kan få tilbud om plass der det har søkt 
eller i andre barnehager der det er ledig plasser.  

Det er full barnehagedekning og dermed kan det forventes å få tildelt plass i en av de 87 barnehagene i 
Drammen. 
 

Vi vil opplyse om at det er anskaffet et nytt barnehage - og skole administrativt system. Systemet heter 

Vigilo og skal håndtere søknad om plass i barnehage, endringer, bytte og oppsigelse av plass. Systemet 

er nytt for alle i Drammen kommune. 
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Den nye løsningen lanseres 10. februar 2020. Alle søknader om plass, endringer eller oppsigelser som 

gjelder fra etter 10. februar 2020, skal gjøres via den digitale løsningen som blir tilgjengelig på Drammen 

kommunes nettsider 10. februar.  

 

Forslag til den administrative rutinen for søknad og tildeling av barnehageplasser sendes fra 
barnehagemyndigheten i uke 6 til private og kommunale barnehager for innspill. Den endelige rutinen 
er ferdig før Vigilo åpnes 10. februar. 
 
Før Vigilo tas i bruk har vi en overgangsordning med manuelt opptak. Den gamle løsningen må dessverre 

skrues av før den nye lanseres. Derfor må de som skal søke om plass frem til 10. februar 2020, bruke 

pdf-skjemaet som vist under. 

 

Tildeling av plasser fra januar og frem til 10.02 håndteres slik: 

 
Forvaltningskontoret for barnehage og skole registrerer søknader manuelt, i gammelt fagsystem. 
Avdelingslederne/ styrerne i Drammen tildeler plasser.  
 
Tildelingen av plasser skjer etter opptaksordningen og opptakskriterier i vedtektene til de tre gamle 
kommunene til nye vedtekter er vedtatt.  
 
Forvaltningskontoret har mottatt 2 søknader hvor foresatte søker gamle Nedre Eiker,14 søknader som 
søker gamle Drammen og ingen søkere fra Svelvik. Det registreres fortløpende  
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Har foreldre spørsmål om hvilke barnehager som har ledig plass i november og desember 2019, og 
januar/halve februar 2020, skal de ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole. 
 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


