
 

 

 

Høring om rett til barnehageplass for barn 

født i november 

Høringssvar fra Foreldreutvalget for barnehager 

Dato: 24.02.2017 

FUB støtter forslaget om å innføre en rett til barnehageplass for barn født i november. 

Samtidig ser vi at det er noen utfordringer knyttet til dette. I mange kommuner vil 

foreldrene måtte betale for plassen allerede fra barnet er åtte måneder. Dessuten vil det 

både kreve at kommunen når disse foreldrene med god informasjon på et tidlig tidspunkt, 

og at foreldrene må planlegge barnehagestarten få måneder etter at barnet er født. 

 I høringsnotatet står det: 

”Retten til plass for barn født i september og oktober, samt forslaget her, betyr at 

barnehagen vil ta inn små barn gjennom store deler av høsten. Dette kan være 

problematisk med tanke på å få til korte og gode innkjøringsperioder. Dette kunne vært 

avhjulpet gjennom for eksempel to hovedopptak. Stortingets vedtak åpner likevel ikke for 

en slik løsning.” 

FUB mener at Stortinget bør åpne for flere opptak i året. Det kan være problematisk å 

søke barnehageplass når barnet fortsatt bare er noen få måneder, dessuten kan bosted 

og andre forhold endre seg raskt i den fasen da man etablerer seg som familie. Ved å ha 

ett opptak til i året kan det legges bedre til rette for at foreldre med barn som er født sent 

på året har mulighet til å avvente å søke om barnehageplass til litt nærmere den tiden da 

barnet skal starte i barnehagen. 

Så langt FUB kjenner til er det i flere kommuner som allerede praktiserer dette. 

Eksempelvis gjennomføres det hovedopptak i august og november. Dette innebærer 

bl.a. at det blir mer ro i tilvenningsperioden i barnehagen. Det er viktig de minste barna 

får dekket sine behov for tilknytning også i barnehagen. Derfor må ordningen legger til 

rette for at små barn som begynner i barnehagen får en trygg og rolig start. 

I alle våre tre naboland Sverige, Danmark og Finland er det innført rett til 

barnehageplass fra innen fire uker til fire måneder fra man søker om plass. Dette skaper 

langt mer forutsigbarhet for foreldrene i forhold til barnehageplassen.  

 


