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Hvorfor har jeg ikke fått tilbud om 
barnehageplass? 
 
 
 
 
 

I hovedopptaket behandles nesten 400 søknader. Plasser tildeles i flere opptaksrunder, og du har ikke fått tilbud i denne 
runden.  
 
De som har fått tilbud nå har 13 dagers svarfrist pga påskeferien, og etter at den fristen er gått ut, så tildeles en ny runde. Barn 
med allerede plass i barnehage har også fått tilbud nå, og dersom de takker ja til ny plass frigjøres ytterlige plasser. 
 
Derfor vil det si at selv om du ikke har fått tilbud i denne runden, så kan du fortsatt få tilbud i en av de barnehagene du ønsker. 
 

Når sendes neste tilbud ut? 
 

Det vil bli sendt ut tilbudsbrev på følgende datoer: 
• Onsdag 10. april 2019 
• Fredag 10. mai 2019 
• Fredag 7. juni 2019 

 
Etter hver opptaksrunde blir det ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage eller sier opp plassen sin. Disse 
plassene tilbys søkere i neste runde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket 
barnehage. 
 

Jeg får ikke logget inn for å besvare/se 
tilbudet mitt? Hva gjør jeg? 
 

Send en e-post til ansvarlig for barnehageopptaket Lise Almquist Bjørge – lise.almquist.bjorge@faerder.kommune.no  
Legg ved barnets navn, fødselsdato og hvilket telefonnummer du lettest kan nås på – så vil hun ta kontakt med deg. 
 
 

Jeg har plass i barnehage og fått tilbud 
om ny barnehageplass – skal jeg besvare 
tilbudet? 
 

Ja, alle må besvare tilbudet – også de som har plass, og søkt om ny barnehage 

Kan jeg stå på venteliste til høyere 
prioritet? 
 

Hvis du har fått tildelt en barnehage du ikke ønsker, kan du stå på venteliste til høyere prioritet.  

Hva skjer om jeg takker nei til tilbudet? 
 

Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud. 
 

Har jeg klagerett? Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Vedtaket om tildeling kan også påklages dersom 
verken 1. eller 2. ønske om barnehage er oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig og sendes: Færder kommune, postboks 250, 
3163 Nøtterøy, innen 3 uker fra det tidspunkt meldingen om vedtaket er mottatt, jf. Forvaltningslovens § 28. 
 
Det er ingen klagerett for de som søker endring av plass. 
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