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Veiledning ved søknad om barnehageplass
Lenvik kommune
Barnehageplassene i Lenvik tildeles gjennom hovedopptak en gang i
året.
Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars. Fristen gjelder også for
søknader om endring av oppholdstid og overflytting til annen barnehage.
Etter hovedopptaket tildeles det fortløpende barnehageplass ved ledig
kapasitet.

Oppstart nye barn
Oppstart for nye barn i de kommunale barnehagene skjer fra 15. august.

Søknad
Barnehagetilbudet i Lenvik er for kommunens innbyggere.
Søknad sendes elektronisk. Samme skjemaet gjelder for søknad om
opphold, endring oppholdstid/overføring til annen barnehage og for
oppsigelse av plass.
Skjema ligger på kommunens nettside: http://lenvik.kommune.no
Her finnes det også engelskspråklig skjema som kan skrives ut og
sendes inn av søkere som ikke har personnummer.
Søknadsskjemaet gjelder for både kommunale og private barnehager.
Søker kan prioritere 5 barnehager.
Det fylles ut ett skjema for hvert barn det søkes for.
Alle opplysninger i søknaden behandles konfidensielt.
Søkere som står på venteliste inneværende år, må også søke på
hovedopptaket til neste år.

Personopplysninger
Den som har felles bostedsadresse med barnet bestemmer hvilken
barnehage barnet skal gå i. (Barneloven §§ 36-37)

Plasstørrelse
Det kan søkes om oppholdstid på 50 % eller 100 % plass i kommunale
barnehager. Det tilbys også 50 % småbarnsplass med oppholdstid 18,75
t/u som kan kombineres med kontantstøtte.
Private barnehager tilbyr flere plasstørrelser. Oversikt finnes i
søknadsskjemaet.
Det selges bare hele dager. Maks oppholdstid pr dag er 9 timer.
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Presentasjon av barnehagene
I Lenvik er det 15 barnehager, 12 kommunale (K) og 3 private (P).
Barnehagene

Åpningstid

Asphaugen friluftsbarnehage (P)
Silsand - Tel. 77 84 87 88
Berglia barnehage (K)
Finnsnes - Tel. 77 87 12 90
Blomli barnehage (K)
Finnsnes - Tel. 77 88 34 10
Botnhamn barnehage (K)
Avdeling Botnhamn - Tel. 77 87 17 38
Avdeling Fjordgård - Tel. 77 87 17 65
Furumoen barnehage (K)
Silsand - Tel. 77 87 22 00
Gibostad barnehage (K)
Gibostad - Tel. 77 87 20 80
NLM-bhg, avd Heimly barnehage (P)
Finnsnes - Tel. 77 84 36 00
Husøy barnehage (K)
Husøy i Senja - Tel. 77 87 16 13
Kårvik barnehage (K)
Kårvikhamn - Tel. 77 87 17 75
Rossfjord barnehage (K)
Rossfjordstraumen - Tel. 77 87 19 20
Silsand barnehage (K)
Silsand - Tel. 77 87 16 95
Skogen barnehage (K)
Finnsnes - Tel. 77 87 01 30
Trollstua barnehage (P)
Finnsnes - Tel. 77 84 21 60
Trollvik barnehage (K)
Trollvik - Tel. 77 87 17 19
Øvre Hamna barnehage (K)
Finnsnes - Tel. 77 88 34 00

07.00 – 17.00
07.30 – 16.30
07.30 – 16.30
07.00 – 16.00
07.30 – 16.30
07.15 – 16.45
07.30 – 16.30
07.30 – 16.30
07.15 – 16.15
07.30 – 16.30
07.30 – 16.30
07.45 – 16.45
07.00 – 17.00
07.15 – 16.45
07.30 – 16.30
07.30 – 16.30

Matordning i barnehagene
Alle barnehagene har kosttilbud. Betaling for kost kommer i tillegg til
ordinær barnehagepris.
Skogen og Furumoen barnehage har eget kosttilbud med varm lunsj i
tillegg til brødmåltider og frukt/grønnsaker.
De andre barnehagene har brødmåltider med drikke + frukt/grønnsaker.
Kostpenger faktureres sammen med foreldrebetaling.
Det gis ikke søskenmoderasjon på kosten. Kostpengene graderes etter
plass-størrelse.
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Opptakskriterier
Lenvik kommune har vedtatt følgende opptakskriterier for sine
barnehager:
Kriterier
Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13
Barn med vedtak etter lov om barneverntjenester, jf. Lov om
barnehager § 13
Barnet er tospråklig / minoritetsspråklig
Barnet har kronisk eller varig sykdom
Barn i familie med store belastninger
Enslig forsørger/mye alene om daglig omsorg
Barnet er tvilling
Barnet har ett år igjen til skolestart
Barnet har søsken i samme barnehage
Barnet har foresatte som er registrert som arbeidssøkere
Barnet har mangelfulle forhold med trafikk og lekemiljø
Barnet har foresatte som begge er i arbeid eller under
utdanning

Poeng
1000
1000
500
200
150
150
150
100
50
20
20
20

Private barnehager kan ha andre opptakskriterier. Kriteriene er hjemlet i
den enkelte private barnehages vedtekter. Ta kontakt med den enkelte
private barnehage for opplysning om evt. depositum.

Rett til barnehageplass
For at barnet skal ha rett til barnehageplass må det søkes innen fristen
for hovedopptak. Barnet må være fylt ett år innen utgangen av august
oktober (f.o.m 2016) det året det søkes oppstart.
Funksjonshemmede barn og barn som har forebyggende
barnevernstiltak gis 1. prioritet ved hovedopptaket.
På søknaden for disse må det krysses av for kriterier og sendes inn
dokumentasjon fra sakkyndig instans, f.eks. lege, PPT eller helsesøster.
Dokumentasjonen må være så tydelig som mulig.

Søsken i barnehage
Vi strekker oss langt for at søsken skal få være i samme barnehage. Gi
opplysning om søskens navn og fødselsår. Det letter arbeidet med å
sikre søskenmoderasjon.
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Saksgang
1. Hovedopptaket er samordnet for kommunale og private barnehager.
2. Det settes opp søkerliste for hver barnehage. Forventet
behandlingstid er 6-8 uker fra 1. mars.
3. Virksomhetsleder i kommunale barnehager og styrer i private
barnehager foretar opptaket.
4. Barn som ikke får tilbud om barnehageplass, blir satt på venteliste til
barnehagene det er søkt til.
5. Barn som får tildelt plass, men ikke i 1. eller 2. prioritert barnehage,
kan be om å stå på venteliste til sin 1. prioritet.

Andre opplysninger
Barnehagemyndigheten i Lenvik kommune fører tilsyn med det
samordnede hovedopptaket til barnehagene.
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