Vedlegg til søknad om barnehageplass
i Jevnaker kommune
Dersom du krysser av for punkt 1 t.o.m 4 på side 2 på søknadsskjema –
SKAL dette skjema benyttes og legges ved søknaden .DETTE SKJEMA KAN IKKE LEVERES ELEKTRONISK
DOKUMENTASJON AV FORTRINN ETTER LOV OM BARNEHAGERS §13 , ELLER
HELSEMESSIGE, PSYKISKE ELLER SOSIALE PROBLEMER HOS BARNET ELLER I BARNETS HJEM
SKJEMA MÅ FYLLES UT AV FAGPERSON (lege, ppt, helsestasjon, barnevern etc.)
Fylles ut for alle som leverer dette skjema
Barnets navn:
Født:

Foresattes navn:

Født:

Foresattes navn:

Født:

1. Kort beskrivelse av helsemessige, psykiske eller sosiale problemer hos barnet eller i barnets hjem:

2. Begrunn hvorfor barnet det søkes plass for bør ha fortrinn til barnehageplass , med bakgrunn i de
problemer som tidligere er beskrevet:

Pkt 3 Fylles ut for barn som kommer under Lov om barnehagers §13
3. Gjelder kun pkt.1 på søknadsskjema . Prioritet etter Lov om barnehagers §13(søknaden blir ikke
prioritert i forhold til punkt 1 på søknadsskjema uten at dette feltet er fylt ut - henviser til
klagenemdas vedtak 06/2004 gjengitt på baksiden og Lov om barnehager §13):
Er problemene beskrevet ovenfor av en slik art at dette medfører at fortrinn utløses ved tildeling av
barnehageplass? Jfr. Lov om barnehager §13, «Prioritet ved opptak» (Lovtekst gjengitt på baksiden med
definisjoner og veiledning).Kryss av for den kategori barnet tilhører etter §13.
•

Barn med nedsatt funksjonsevne jmfr. lov om barnehager (lovens definisjon på baksiden)

•

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd

Ja kan kun krysses av dersom det følger en sakkyndig utredning med barnet eller det er fattet et vedtak
etter lov om barnevernstjenester jmfr. lovens definisjon . Sakkyndig MÅ skrive under på dette
skjema for at prioritet etter loven skal kunne gis .
Sakkyndigs/fagperson : ____________________________ ____________________________
-underskrift-yrkestittelViktig at dette pkt. benyttes for de barn som kommer under lovens definisjoner til denne paragraf jmfr. lovtekst
med definisjoner gjengitt på skjemaets bakside.
Pkt 4 fylles ut for barn som IKKE kommer under Lov om barnehagers §13, men
som allikevel etter sakkyndig vurdering vil ha større behov for
barnehageplass enn andre førskolebarn, alternativt har utsatt skolestart.
4. Fagpersonens anbefaling/gradering av problemet(søknaden blir ikke prioritert i forhold til
punktene 2-4 på søknadsskjema uten at dette feltet er fylt ut - henviser til klagenemdas vedtak 06/2004
gjengitt på baksiden):
•

Barnet har utsatt skolestart etter opplæringslova

•

Det er helsemessige , sosiale eller psykiske problemer hos barnet eller i barnets hjem (graderes)
Gradering :

Mildere

Liten

(se baksiden for veiledning ved utfylling av disse punktene – MÅ fylles ut av fagpersonen IKKE foresatte)
Sakkyndigs/fagperson :____________________________
-underskriftSted og dato:

____________________________
-yrkestittel-

Foresatt(e):

Som «fagperson/sakkyndig» godkjennes ikke barnehageansatte.
Vedtak i Jevnaker kommunes klagenemd i sak 06/2004
Klagenemnda ber administrasjonen finne løsninger som klargjør for søker at kun dokumenter med anbefaling fra
fagpersoner godkjennes som vekttall, jfr. pkt 2 og 3 i opptakskriteriene, - enst.
På bakgrunn av dette vedtaket, samt endringer i Lov om barnehager f.o.m 01.01.2006 har vi funnet det nødvendig og gjøre noe
med dette skjema , både i forhold til opplysning til søker og behov for mer graderte opplysninger til kommunen som vurderer
anbefalingen.

§13. Prioritet ved opptak – Lov om barnehager av 1.01.2006
(Gjelder alle barnehager uavhengig av barnehagens egne opptakskriterier)
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.
Bestemmelsen gir rett til prioritet ved opptak for to grupper barn som antas å ha et særskilt behov for et barnehagetilbud.
Fortrinnsretten innebærer at barnet går foran andre søkere, men gir ikke rett til barnehageplass. Fortrinnsretten til en plass
gjelder bare dersom barnet hører til barnehagens opptakskrets.
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker,
adferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak. En sakkyndig instans må
vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for
førskolebarn ellers.
Med sakkyndig instans menes de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det
tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon eller PP-tjeneste.
Retten til prioritet ved opptak gjelder også barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100 § 4-12,
som gjelder vedtak om omsorgsovertakelse eller § 4-4 annet og fjerde ledd hvor barnehageplass er innvilget som frivillig
hjelpetiltak.
Alle barn som kommer under en av disse definisjonene skal det krysses av for under pkt. 3 på fremsiden av dette
skjema.

Utsatt skolestart eller Helsemessige , sosial eller psykiske problemer hos barnet eller i
barnets hjem.

Barn som anbefales under denne kategori har ingen lovmessig rett til prioritet ved opptak , men gis en viss poengsum(vekttall) i
tråd med bestemmelsene i barnehageeiers vedtekter. Gjelder pr d.d kun de kommunale barnehagene.
Veiledning til utfylling av punkt 4.
Barn med utsatt skolestart : Utsatt skolestart er hjemlet i Opplæringslova og gis kun etter tilråding fra PPT. For de barna som
har slik utredning og tilråding holder det med at sakkyndig krysser av dette pkt. og skriver under . Dersom andre sakkyndige/
fagpersoner enn PPT skriver under , må tilråding om utsatt skolestart fra PPT følge søknaden.
Helsemessige ,sosial eller psykiske problemer hos barnet eller i barnets hjem må graderes :
Mildere – krysses av dersom barnehageplassen i seg selv er et tiltak som avhjelper barnets eller familiens problem, og som kan
hindre en forverring av barnets eller familiens situasjon . Problemet kan kreve noe ekstra oppfølging fra barnehagen (for
eksempel medisinsk oppfølging).
Liten –krysses av dersom barnets eller familiens problem er :
Allergier eller andre sykdommer og problemer uten noe særlig fare for komplikasjoner. Problemet krever lite eller ingen spesiell
oppfølging verken av lege/helsepersonell eller barnehage. Slike problemer anses ikke å være ”relatert til behovet for
barnehageplass” som vedtektene krever, og vil ikke gis prioritet ved opptak.

