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Høringsuttalelse - forslag til endring i barnehageloven - utvidelse av 

retten til barnehageplass og innføring av minimum to årlige 

barnehageopptak 
 
 

Kommunestyret i Songdalen kommune ga sin tilslutning til alternativ 2. 
Ventetiden for barnehageplass vil bli kortere, og det vil medføre en bedre 

utnyttelse av barnehagekapasiteten. 

 

Konsekvenser for Songdalen kommune: 
 

 

Bemanning: 

Utfordringen for kommunen vil være å ha en reell oversikt over hvor 
mange av ettåringene som vil etterspørre barnehageplass.  

Barn født i Songdalen per 31.10.13 er 65 barn i nedre del og 15 barn i 

Finsland.  

Begge alternativene vil kreve noe overkapasitet på bemanningssiden i 

august. Barnehagene må gå med ledige plasser, noe som vil være positivt 
for kvaliteten, men kostbart. I tillegg til flere voksne per barn i perioden, 

vil også barnehagene miste foreldrebetalingen for de ledige plassene. 

September- og oktober- barna kan tilbys plass fra 1. august, men et 10 

måneder gammelt barn trenger mer omsorg og kontakt enn barn som er 
godt over året. Det er derfor begrenset hvor mange 10 -11 måneder 

gamle barn som kan tas inn allerede i august. Dersom de får plass fra 1. 

november vil barnehagene ha tid til innkjøring med deler av barnegruppa.  

 
Bygningsmessige: 

Kommunestyret vedtok i sak 53/13 en utbygging på Birkelid med 48 nye 

barnehageplasser.  

Songdalen kommune har derfor arealer/plasser til å ta imot september- 
og oktober- barna.  
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Det er ikke behov for utbygging utover det som er planlagt.  

 

 

 
Administrative:  

Uavhengig av hvilket av de to alternativene som velges, vil endringen 

medføre administrative konsekvenser for kommunen ved at 

barnehageopptaket må organiseres noe annerledes enn slik det er 
organisert per i dag.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sylvi Sunde 
barnehagefaglig rådgiver 
 
 
 
 


