
Barnehageopptak i Modum 

Hovedopptak for barnehage har frist 1.mars hvert år.  

 

I hovedopptaket fordeles ledige plasser til barn på ventelista i de ulike barnehagene med oppstart 

høst samme år. Høst defineres som oppstart i barnehagen fra august til november samme år det er 

hovedopptak. 

Hovedopptaket går i flere runder og det er styrer i den enkelte barnehage som fordeler plassene. 

Styrerne forholder seg til barnehagens vedtekter når de tildeler plasser; tildeling av plass går ikke på 

skjønn eller personlige vurderinger. 

Første runde med hovedopptak går i begynnelsen av mars, men tilbud sendes i flere omganger 

utover i mars måned, april måned, og noen ganger mai måned.  

 

Det tar tid med opptak grunnet: neitakk til tilbud som fører til nye tilbud, overflyttinger fra en 

barnehage til en annen (oppsigelser fra foreldre må registreres), svarfrist tid til foreldre med mer. 

Hvis du får tilbud om en barnehageplass i en barnehage som ikke er ditt første valg, kan du velge å 

takke ja, men fortsatt stå på venteliste til høyere prioriterte barnehager. 

Det kan også skje at du får tilbud i en barnehage du ikke har søkt, da kan du fortsatt stå på venteliste 

til en barnehage du har søkt. 

Om du takker nei, mister du retten til plass.  

 

Det er viktig å svare så raskt man kan på et tilbud om barnehageplass.  

Er det en overflytting fra privat barnehage til kommunal eller omvendt, er det viktig at du samtidig 

sier opp plassen i den barnehagen du forlater. 

 

De som ikke har rett til plass jamfør barnehageloven, eller som har søkt for sent eller ønsker oppstart 

etter november, kommer med i supplerende opptak.  

Supplerende opptak: om det blir ledig kapasitet i en barnehage du har søkt får du et tilbud om plass. 

Det kan også skje at du får tilbud i en barnehage du ikke har søkt, da kan du fortsatt stå på venteliste 

til en barnehage du har søkt. 

I praksis kan dette bety at en må vente til neste hovedopptak med å få plass i barnehage. 

 

Spørsmål utover dette kan rettes til styrer i den enkelte barnehage eller på mail til 

heidi.lorenz.tandberg@modum.kommune.no 

 

 

Om du har fått barnehageplass og har behov for du redusert betaling må du søke via denne linken: 

https://kommune24-7.no/0623/bruker?retur=%2f0623%2f701664&shortname=701664 
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