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BARNEHAGEOPPTAKET 2013  

 
 

Notat  
  
Status: 
Hovedopptaket til barnehageplass i Ringerike er ikke avsluttet. Første opptak ble gjennomført 
08.03.13. Det er 421 søkere til barnehageplass registrert 01.03.13.(Tallet inkluderer også de 
som ønsker å bytte barnehage). Dette omfatter de med rett til barnehageplass og ønske om 
oppstart i 2013 –  dvs født før 1.9.12 og ønsker plass før 1.1.2014. jfr. Barnehageloven §12a. 
 
359 barn har fått tilbud om plass etter førsteopptak, totalt er det  62 barn med rett til 
barnehageplass som ikke har fått tilbud pr. Andre opptak begynner 02.04.13. Sammenlignet 
med 2012 var det 85 barn som 23.04.12 ikke hadde fått plass. 
Det holdes av 16 ankeplasser til etter møte i Klagenemnda 29.05.13.  
I tillegg har to av de private barnehagene i utkanten av kommunen 6 ledige plasser som ingen 
har søkt til. Etter ulike detaljtiltak, ankeprosess med mer, har Rådmannen beregnet et 
sluttbehov for mellom 20-30 plasser fra høsten 2013. Ringerike kommune har plikt til til å gi 
disse barna et barnehagetilbud fra 15. august i år.  
 
Gapet mellom de som har rett til plass og de som ønsker plass etter Barnehageloven §12 høst 
2013 er omkring 40 barn. Dette tallet endrer seg hele tiden da foresatte melder endringer til 
servicekontoret kontinuerlig. Hvis vi skal imøtekomme dette går vi utover den gjeldene 
bestemmelsen om barn som har rett til plass(f. før 1.9.12). Dersom alle med rett- og ønske om 
plass skulle tilbys dette vi til sammen trenge mellom 70-80 plasser høst 2013, dette tilsvarer 
en middelstor barnehage, 4 avdelinger.  
 
Heggen barnehage ble det søkt om godkjenning for 40 barn og 10 voksne oppstart  høst 2013. 
Dette antallet personer tilsier maksimal utnytting av arealene i forhold til arealnormene (4 m2 



 

per barn > 3 år og 5,3 m2 per barn under 3 år). Barnehagen fikk imidlertid en gradert 
godkjenning slik at krav om balansert ventilasjon utløses ved en økning av barneantallet 
utover 10 m2 per person (barn og voksne). 
 
Pr id ag er det kun 14 plasser for barn under tre år , det betyr at det kapasitet til å ta i mot flere 
barn, men det forutsetter at det blir investert i et balansert vifteanlegg.  
Kun ventilasjonsanlegg vil koste 500 000,- i tillegg må det påberegnes utgifter til inventar og 
annet utstyr. 
I tillegg er det også mulighet til å etablere en naturavdeling med base i gymsalen.  Da 
Kommuneoverlegen kan godkjenne gymsalen med tilhørende fasiliteter som toalett og 
kjøkken kan imidlertid vurderes godkjent som hovedbase for en uteavdeling. Det er da behov 
for noe utbedringer i fht. toalettforhold og en utebase med lavo/gapahuk. Dette vil gi 
kostnader i størrelsesorden i underkant av en million. 
 
Prosjekt barnehageplan: 
Prosjekt barnehageplan har oppstart høst 2014, dette prosjektet vil vil vurdere 
barnehageplasser på kort og lang sikt samt vurdere hvor behovet for barnehageplasser er 
størst. 
 
I Ringerike kommune ivaretas barnehagetilbudet av kommunale-, private og 
familiebarnehager. Statistikk fra SSE viser at årskullene på barnehagebarn i Ringerike er 
økende og tiltakene som nå er igangsatt på barnehageplasser vil kunne bli varige over en 
lengre periode. 
En privat aktør har søkt om godkjenning av familiebarnehage med to avdelinger på 
Bondeheimen, Hallingby fra høst 2013. Dette vil gi mellom 9-20 plasser. 
 
Utfordringer: 
Det er lite søkere til Heggen Barnehage og søkermengden til de sentrumsnære barnehagene er 
stor. Foreldrene som pr. i dag har barn på Heggen er fornøyd med tilbudet, men tre har søkt 
overføring til andre barnehager som er nærmere skolekrets barnet bor i. 
Det er i dag et stort press fra barnevern og helsestasjoner om barnehageplasser til 
flerkulturelle barn, som har foresatte uten førerkort.   
Det er umulig å operere med eksakte tall siden det hele tiden skjer mindre endringer så lenge 
opptaket pågår. 
 
Følgende er vurdert: 
Flere barnehageplasser innenfor eksisterende barnehager, dette kan slik det ser ut til kunne gi 
ca. 5 plasser i tilegg til 16 ankeplasser. Godkjennelse av privat aktør på Hallingby samt 
investering av ventilasjonsanlegg Heggen barnehage.  
 
Konklusjon: 
Barnehageopptaket pågår. Til det er avsluttet er det umulig å gi eksakte tall på behov for 
barnehageplasser. De politiske organene holdes oppdatert. 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 


