
SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I HØTTEN BARNEHAGE 

Søknadsfrist til hovedopptaket er 01.mars 2018.  

Plass blir gitt fra 20. august 2018. 
 

Barnet 

Etternavn Fornavn og evt, mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) 

   
 

Adresse Postnr. Poststed 

  
 

 

Morsmål Ved søknad utenom hovedopptaket – angi fra hvilken dato 
barnehageplassen ønskes:  

 
 

 

*Barnet må ha registrert fødselsnummer i Norge, og være bosatt i Måsøy kommune før plassen tas i bruk.  

 

Foresatt 1 

Etternavn Fornavn og evt, mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) 

   

 

Adresse Postnr. Poststed 

  

 

 

Morsmål Telefon E- post: 

 

 

Mobil: 

 

Jobb: 

 

Bor du på samme adresse som barnet?          Ja                                  Nei 

Har du foreldreansvaret alene?                        Ja                                  Nei 

 

Foresatt 2 

Etternavn Fornavn og evt, mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) 

   

 

Adresse Postnr. Poststed 

  

 

 

Morsmål Telefon E- post: 

 

 

Mobil: 

 

Jobb: 

 

Bor den andre forelderen på samme adresse som barnet?              Ja                          Nei 

 

 



 

Oppholdstid (Sett kryss på ønsket oppholdstid) 

100%  80%  60%  50% 40%  

     
*Forutsetningen for at en plass kan deles opp, er at to barn kan dele en 100% plass.  

 

Prioritert plass (Sett kryss på gjeldende kriterie) 

Kriterie 1 Nedsatt funksjonsevne, Lov om barnehager § 13  
 

Kritere 2 Vedtak fra barnevernstjenesten, Lov om barnevernstjenester § 4-12 og 4-4, 
annet og fjerde ledd 

 

Kriterie 3 Rett til barnehageplass, Lov om barnehager § 12a 
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 i 
samsvar med denne loven med forskrifter. 
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 i samsvar med denne loven med 
forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er 
bosatt. 

 

Kriterie 4 Vanskelige sosiale forhold og- /eller sykdom i familien.   

*Tildeling av prioritert plass må ha dokumentasjon fra helsetjenesten, og være vedlagt søknaden (lege, 

helsestasjon, barnevern, PPD). Utfylt søknad behandles konfidensielt.  

 

Klagerett 

Ved hovedopptak kan søkere som får avslag klage på vedtak om avslag på søknad om 

barnehageplass. Skriftlig klage sendes til Måsøy kommune. Klagefristen er 3 uker fra mottatt avslag 

på barnehageplass. (Jfr. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage).   

 

Ved spørsmål kan du/dere kontakte Høtten barnehage ved styrer,  

Telefon 9094 1312, E-post: rea@masoy.kommune.no  

Hjemmeside:  www.hotten.barnehage.no   Her ligger bla. barnehagens vedtekter.  

 

Søknaden sendes til:  

Måsøy kommune, Torget 1, 9690 Havøysund.  

Telefon 784 24000, E-post: Postmottak@masoy.kommune.no    

Hjemmeside: www.masoy.kommune.no   

 

Jeg/vi erklærer at overstående opplysninger er riktige: 

Sted: Dato: 

Foresatt:  
 
 

Foresatt:  
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