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Samordnet opptak i Rælingen kommune 
Kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune har samordnet opptak til barnehageplasser. 
Dette innebærer at søknad om plass og søknad om overflytting til annen barnehage gjøres på samme elektroniske 
søknadsskjema på barnehageportalen. Søknad om endret oppholdstid i barnehagen gjøres etter innlogging på 
barnehageportalen. Opptaket samordnes slik at ingen får tilbud fra mer enn én barnehage.  

 
Utfylling av søknaden 
Du fyller ut ett elektronisk søknadsskjema for hvert barn. I søknaden må du prioritere både barnehager og type 
plass som ønskes. Det er en fordel å søke på flere alternative barnehager; du kan sette opp totalt fem søknads-
alternativer, samt at du kan svare ja eller nei på spørsmål om du vil at barnet skal kunne tilbys plass i annen 
barnehage enn den/dem du har søkt.  
 
Det er svært viktig at søknaden er korrekt utfylt med alle opplysninger du kjenner til som kan ha betydning for 
opptaket. Ufullstendige/uriktige opplysninger kan føre til at søknaden ikke blir behandlet.  
  
Prioritetskoder 
Det er viktig at du velger rett prioritetskode ut fra oversikten i informasjonsfeltet i søknadsskjemaet. Enkelte 
prioritetskoder i søknaden krever dokumentasjon – se kulepunkt ovenfor. Du kan velge ulike prioritetskoder for 
barnehagene du søker; for eksempel vil en eventuell søskenprioritet gjelde for bare én barnehage. Merk også at 
noen prioritetskoder krever at du sender inn dokumentasjon innen fristen 1. mars. Se også den enkelte 
barnehages vedtekter angående krav til dokumentasjon. 
 
Ventelisteoppdatering 
Alle som har søkt i 2017, men som ikke har fått tilbud om plass, vil motta en e-post fra kommunen 1. januar 2018 
med spørsmål om å oppdatere/bekrefte søknaden. Der gis lenken Ventelisteoppdatering til søknaden på 
barnehageportalen, slik at man skal kunne logge seg inn og oppdatere/gjøre endringer i søknaden sin. Husk å 
bekrefte til slutt. Søknader som ikke er oppdatert innen fristen 1. februar, blir automatisk stengt. 
 
Rett til barnehageplass 
Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i 
barnehage i løpet av august – november, avhengig av når barnet er født, når det er søkt innenfor fristen 1. mars. 
Rett til plass gjelder i alle barnehager i kommunen uavhengig av eier- og driftsform, jf. barnehageloven § 12a 

 
Det er to søknadsfrister: 1. februar og 1. mars 

 
• Søknadsfrist til samordnet hovedopptak for nye søkere er 1. mars 
• Søknadsfrist for overflytting til annen barnehage innen kommunen                        

eller endret oppholdstid i barnehagen der barnet går, er 1. februar  
• Frist for ventelisteoppdatering for søknader fra foregående år er 1. februar 

 
• Se kunngjøring i lokalpressen eller på kommunens hjemmeside. 
• Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.  
• Du finner søknadsskjema på Rælingen kommunes hjemmeside, www.ralingen.kommune.no,  Barn 

og oppvekst, Barnehageportalen. Foreldre som ikke har tilgang til Internett, kan få hjelp til å søke 
både i de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene (unntatt familiebarnehagen), samt på 
helsestasjonene og på servicetorget i rådhuset. 

• Eventuell dokumentasjon må sendes per post til Rælingen kommune, pb. 100, 2025 Fjerdingby 
innen fristen 1. mars. Merk konvolutten «Barnehage». 

 

http://www.ralingen.kommune.no/
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Rett til plass i barnehage.  
 
For søkere som har fått barnehageplass i samsvar med første eller andre ønske, eller i samsvar med 
barnehageloven § 12a, har kommunen oppfylt retten til barnehageplass, jf. Ot.prp. nr. 52 pkt. 4.7.6. 
Dette betyr at kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:   

1. Barnet får sitt første ønske oppfylt. 
2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt.  
3. Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a. Søkere med rett til 

plass ved hovedopptaket kan bli tilbudt ledig plass i barnehage som ikke er et søknadsalternativ i 
søknaden dersom det er for mange søkere til de barnehagene som er prioritert i søknaden. Søkere som 
takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud.  

 
Barn uten rett til plass 
Barn som ikke fyller kriteriene for rett til barnehageplass (se foregående punkt) eller som ønsker plass senere enn 
november, kan bli vurdert i hovedopptaket, men vil som hovedregel bli satt på venteliste til etter at 
hovedopptaket er avsluttet.  
 
Søknad om overflytting til annen barnehage i Rælingen 
Søknadsfrist er 1. februar. Det benyttes vanlig søknadsskjema på barnehageportalen – det er ikke nødvendig å 
logge seg inn.  Husk å slette søknaden dersom overflytting ikke lenger er ønsket eller aktuelt.  
 
Søknad om endret type plass (plasstørrelse) 
Søknadsfrist er 1. februar. Man må være innlogget på barnehageportalen, fanen Mine plasseringer, for å søke 
endret type plass. 
 
Vedtekter 
De kommunale barnehagene har felles vedtekter, de ikke-kommunale har egne. Du finner den enkelte barnehages 
vedtekter ved å gå inn på barnehageportalen (se kulepunkt foregående side), fane Søke barnehage/Info om 
barnehagene. Klikk Oversikt med kart og lenker. 
 
Framdriftsplan for opptak  
Hovedopptaket foregår i mars og gjelder opptak i august - desember. Normalt vil hovedopptaket bli foretatt i to 
opptaksmøter. Etter at første opptaksmøte er gjennomført, tilbudsbrev er sendt ut og svar er registrert, foretas det 
andre opptaket for å fylle opp resterende plasser. Søkere som ikke får tildelt plass i hovedopptaket, får brev om 
dette medio april. Søkere som ikke har fått plass ved hovedopptaket, står automatisk på venteliste til løpende 
opptak ut kalenderåret. Søknaden kan slettes dersom foresatte ønsker det. 
 
Innsynsrett  
Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehager § 5 omhandler foreldrenes adgang til å gjøre seg 
kjent med sakens dokumenter ved opptak i offentlige barnehager. Forvaltningslovens regler om partsinnsyn i 
§§ 18, 19, 20 og 21 gjelder tilsvarende så langt det ikke er gitt særregler her, og forvaltningsloven §§ 18 og 19 
setter grenser for hvilke innsyn foreldre som søker barnehageplass har krav på.  
En kan ikke få opplysninger om: 

- en annen persons fysiske og psykiske helseforhold, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi 
eller klientforhold til det offentlige, jf. forvaltningsloven § 13. 

Henvendelser om innsyn skal behandles av kommunen. 
 
Klageadgang  
Forskrift om saksbehandling for opptak i barnehage §§ 6, 7 og 8 omhandler klage på avslag om 
barnehageplass. Ved hovedopptaket kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.  
Grunn for klagen er:  

- at søker verken har fått sitt første eller andre ønske oppfylt  
- at det har skjedd feil i saksbehandlingen for opptaket 
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Klageskjema legges ut på barnehageportalen. Ved løpende opptak kan kun de med rett til prioritet på 
barnehageplass klage, jf. barnehageloven § 13 Prioritet ved opptak.  
Kommunens klagenemnd er klageinstans. 
 
Nye opplysninger som ikke var kjent på søknadstidspunktet og som endrer prioritetskoden, vurderes i forhold til 
det. 
 
Om klagebehandling 
I vedtaket blir det opplyst om klagerett og klagefrist og hvor klagen skal sendes. Barnehagelederne har en 
samordnet vurdering av klagene i forhold til det foresatte har oppgitt som klagegrunn. Rett til plass etter 
barnehageloven § 12a vurderes i forhold til alle barnehager i kommunen, ikke bare dem det er søkt plass i. 
  
Barnehagelederne vurderer om vedtaket/avslaget skal opprettholdes eller omgjøres (gis medhold). 
Klagebehandlingen i klagenemnda foregår samlet for alle klagene. Alle klagene er anonymisert slik at 
klagenemnda ikke vet hvem det gjelder. Klagenemnda består av fem folkevalgte, og rådmannen forbereder og 
vurderer saken etter at barnehagelederne har vurdert om vedtaket (avslaget) opprettholdes eller omgjøres (gis 
medhold). 
 
Møtet i klagenemnda er ikke offentlig. Alle klagene behandles individuelt og ut fra de klagegrunner som er 
oppgitt i klagen, men rådmannen ser også på om det er forhold som ikke er påberopt i klagen. Det lages en 
samlet anonymisert oversikt over klagene med innstilling til vedtak. Klagene er ikke vedlagt til klagenemndas 
behandling, men leses opp for fullstendig informasjon.  
  
Etter klagebehandlingen sendes svar til alle klagerne. For klager som tas til følge, gis barnet tilbud om første 
ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven §13 er tilbudt plass. Øvrige avslag opprettholdes, 
og barna blir satt på venteliste.  
 
Betalingssatser 
Barnehagene i Rælingen følger bestemmelsen i forskrift om foreldrebetaling. Vi viser ellers til det kommunale 
betalingsregulativet for de kommunale barnehagene og til de enkelte ikke-kommunale barnehager sine 
betalingsbestemmelser. Dette er beskrevet på side 7 og 8.   
 
Redusert foreldrebetaling 
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt. Søknadsskjema og informasjon 
om bl.a. inntektsgrense finnes på kommunens hjemmesider www.ralingen.kommune.no under Skjemaer og 
kan også fås ved henvendelse til barnehagene.  
 
Gratis kjernetid 
Det kan også søkes om 20 timers gratis kjernetid for 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart i 
husholdninger med lav inntekt. Søknadsskjema og informasjon om bl.a. inntektsgrense finnes på kommunens 
hjemmesider www.ralingen.kommune.no under Skjemaer og kan også fås ved henvendelse til barnehagene. 
 
Søskenmoderasjon 
I alle barnehagene, både kommunale og ikke-kommunale, gis det 30 % søskenmoderasjon for det andre barnet og 
50 % for det tredje barnet eller flere barn. Det gis søskenmoderasjon selv om barna ikke har plass i samme 
barnehage i kommunen. For å få søskenmoderasjon må barna ha samme regningsmottaker, og barna må være 
registrert med samme boadresse i folkeregisteret. Det gis ikke søskenmoderasjon dersom eldre søsken har plass i 
SFO. 
 
 
 
 
 

http://www.ralingen.kommune.no/
http://www.ralingen.kommune.no/
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Oversikt over barnehagene i Rælingen: 
Navn Adresse Telefon Alder/ 

Kapasitet 
Åpningstid Type plass 

som tilbys Eierform 

Elgen barnehage 
 

Ulvefaret 30, 2014 Blystadlia 63835070 0-6 år 
62 barn 0700-1700 40, 50, 60, 

80, 100 %  
Kommunal 
 elgen.barnehage@ralingen.kommune.no 

Blystadlia skole 
og barnehage 

Ulvefaret 32, 2014 Blystadlia 64804320 0-6 år 
50 barn 0700-1700 40, 50, 60, 

80, 100 % Kommunal blystadlia.skole@ralingen.kommune.no  

Heimen 
barnehage  

Sorenskrivervegen 7, 2005 Rælingen 63835010 0-6 år 
65 barn 0700-1700 40, 50, 60, 

80, 100 % Kommunal heimen.barnehage@ralingen.kommune.no  

Løvenstad 
barnehage 
 

Løvstien 5, 2006 Løvenstad 63835060 0-6 år 
70 barn 

 
0700-1700 40, 50, 60, 

80, 100 %  Kommunal lovenstad.barnehage@ralingen.kommune.no  

Løvlia barnehage 
 

Løvstien 3,2006 Løvenstad 63835050 0-6 år 
82 barn 0700-1700 40, 50, 60, 

80, 100 %  Kommunal lovlia.barnehage@ralingen.kommune.no  

Sannum 
barnehage 

H. Rustadsveg 8, 2008 Fjerdingby 63835020 0-6 år 
103 barn 

 
0700-1700 

 

40, 50, 60, 
80, 100 %  Kommunal sannum.barnehage@ralingen.kommune.no  

Friluftsavdelingen Troll 3-6 år 

Lilleborg 
barnehage 

Chr. Tomtersv.1, 2005 Rælingen 63835040 0-6 år 
76 barn 0700-1700 40, 50, 60, 

80, 100 %  Kommunal lilleborg.barnehage@ralingen.kommune.no  

Torva barnehage 
Strandvegen 67, 2005 Rælingen 63835030 0-6 år 

76 barn 0700-1700 40, 50, 60, 
80, 100 %  Kommunal Torva.barnehage@ralingen.kommune.no  

Blåbærgrenda 
barnehage SA 

Granittvegen 33, 2008 Fjerdingby  64802680 
0-6 år 

72 barn 0700-1700 40, 50, 60, 
80, 100 % 

Privat/ 
samvirkeforetak linda@blabergrenda.no  

Hektneråsen FUS 
barnehage as 

Tristilvegen 12, 2008 Fjerdingby 63837710 0-6 år 
117 barn 0645-1715*) 60, 80,  

100 % Privat dl.hektnerasen@bhg.no  

Espira Tristilbak-
ken barnehage 

Nautåsvegen 15, 2008 Fjerdingby 48863350 0-6 år 
120 barn 0700-1700 50, 80,  

100 % Privat styrer@tristilbakken.espira.no  

Petrine 
barnehage 
 

Ø. Rælingsveg 36, 2005 Rælingen 
64804170 

64804170 
0-6 år 

40 barn 
 

0700-1700 
Stengt 2 

uker i juli 

50, 60, 80, 
100 % 

Privat/ 
menighets-
barnehage eavb@ralingen.kirken.no  

Smestadtoppen 
barnehage SA 

Nedre Rælingsv 430, 2008 Fjerdingby 63831490 
0-6 år 

94 barn 0645-1715 50, 60,  80, 
100 % 

Privat/andels-
barnehage gunn.berg@smestadtoppen.no  

Tangen 
barnehage SA 

Vipev. 10, 2008 Fjerdingby 97880868 0-6 år 
34 barn 

 
0700-1700 

 
50, 100 %  Privat  tangen@barnehage.no  

Tomter FUS 
barnehage as 

Tomtervegen 2, 2009 Nordby 92614371 0-6 år 
75 barn 

 
0645-1715*) 

60, 80,  
100 %   Privat  dl.tomter@bhg.no  

 
Østre Strøm FUS 
barnehage as 

Buholen 15, 2005 Rælingen 64801512 

90233801 
0-6 år 

85 barn 
 

0645-1715*) 
60, 80,  
100 % Privat  dl.ostrestrom@bhg.no  

Bjørnehi 
familiebarnehage 

Prost Refsumsveg 7, 2005 Rælingen 41337491 
0-3 år 
8 barn 

0700-1630*) 
Stengt hele 

juli 
50, 100 % Privat b.barnehage@hotmail.com 

*) = egne bestemmelser om feriestenging (for info: kontakt barnehagen). Ingen merknad ved åpningstid betyr lørdagsstengt, stengt 
jule- og nyttårsaften, stengt romjul og påske, åpent hele sommeren og stengt 5 planleggingsdager per år. 
 

mailto:elgen.barnehage@ralingen.kommune.no
mailto:blystadlia.skole@ralingen.kommune.no
mailto:heimen.barnehage@ralingen.kommune.no
mailto:lovenstad.barnehage@ralingen.kommune.no
mailto:lovlia.barnehage@ralingen.kommune.no
mailto:sannum.barnehage@ralingen.kommune.no
mailto:lilleborg.barnehage@ralingen.kommune.no
mailto:Torva.barnehage@ralingen.kommune.no
mailto:linda@blabergrenda.no
mailto:dl.hektnerasen@bhg.no
mailto:styrer@tristilbakken.espira.no
mailto:eavb@ralingen.kirken.no
mailto:gunn.berg@smestadtoppen.no
mailto:tangen@barnehage.no
mailto:dl.tomter@bhg.no
mailto:dl.ostrestrom@bhg.no
mailto:b.barnehage@hotmail.com
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 Barnehagenes plassering i kommunen 
 
 
Kommunale barnehager 

 
                                            

1 Blystadlia skole og barnehage 
64804320 
                      

2    Elgen barnehage 
63835070 
           

3 Løvlia barnehage 
        63835050 
  

4 Løvenstad barnehage 
63835060 

 
5 Lilleborg barnehage 

63835040 
 
       9     Heimen barnehage  

64805010 
 

       10 Torva barnehage 
63835030 

 
15  Sannum barnehage 

63835020 
 
 

Ikke-kommunale barnehager 
 

7    Østre Strøm FUS barnehage as                                                Rælingen                                             

 64801512 /90233801 
 
8    Petrine barnehage        
       64804170 

 
12 Blåbærgrenda barnehage SA 

64802680 
 
       14   Tangen barnehage SA 

97880868 
 
16.  Smestadtoppen  barnehage SA 

63831490 
 

17. Hektneråsen FUS barnehage as 
 63837710 
 
18   Espira Tristilbakken barnehage 
       48863350 
 
19  Tomter FUS barnehage as 
 92614371 
 

Ikke-kommunal  familiebarnehage 
 

11  Bjørnehi familiebarnehage   
             41337491   

http://www.blystadlia.skole.no/index.php?pageID=198&page=BARNEHAGEN
http://www.elgenbarnehage.no/
http://www.lovliabarnehage.no/
http://www.lovenstadbarnehage.no/
http://www.lilleborgbarnehage.no/
http://www.heimen-barnehage.no/
http://www.torvabarnehage.no/
http://www.sannumbarnehage.no/
http://fus.no/ostrestrom
http://www.ralingen.kirken.no/Barnehagen
http://blaabargrenda-barnehage.no/
http://www.tangenbarnehage.no/
http://www.smestadtoppen.no/
http://fus.no/hektnerasen
https://tristilbakken.espira.no/barnehagen-var/
http://fus.no/tomter
http://www.bjornehifamiliebarnehage.no/
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Betalingssatser gjeldende fra 01.01.2018 
 
Følgende gjelder alle barnehager:  
Det betales for 11 måneder. Det gis søskenmoderasjon med 30 % for det andre barnet og 50 % for det tredje eller flere. 
Søsken må ha samme regningsmottaker og være registrert på samme boadresse for å få søskenmoderasjon. 
 
Kommunale barnehager:   
Plasstørrelse 100 % 

5 dager 
80 % 

4 dager 
60 % 

3 dager 
50 % 

2 dager + 3 dager 
40 % 

2 dager 
Aldersgruppe 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 
Pris 2910 2328 1746 1455 1164 
Deltidsplasstillegg  210 210 210 210 
Sum u/kost 2910 2538 1956 1665 1374 
Kost 265 265 265 140 140 
Totalt 3175 2803 2221 1805 1514 

 
Blåbærgrenda barnehage  
Plasstørrelse 100% 

5 dager 
80 % 

4 dager 
60 % 

3 dager 
50 % 

2 dager + 3 dager 
40 % 

2 dager 

Aldersgruppe 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 
Pris 2910 2328 1746 1455 1164 
Deltidsplasstillegg  210 210 210 210 
Sum u/kost 2910 2538 1956 1665 1374 
Kost 350 350 350 175 175 
Totalt 3260 2888 2306 1840 1549 
 
  Hektneråsen FUS barnehage, Tomter FUS barnehage og Østre Strøm FUS barnehage: 
Plasstørrelse 100 % 

5 dager 
80 % 

4 dager 
60 % 

3 dager 
Aldersgruppe 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 
Pris 2910  

Betalingssatser, tillegg og kostsatser 
fås opplyst i barnehagen. 

Deltidsplasstillegg  
Sum u/kost  
Kost  
Totalt  
 
  Petrine barnehage:  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

Smestadtoppen barnehage: 
Plasstørrelse 100 % 

5 dager 
80 % 

4 dager 
60 % 

3 dager 
50 % 

2 dager + 3 dager 

Aldersgruppe 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år  
Pris 2910 2328 1746 1455 
Deltidsplasstillegg     205   205   205 
Sum u/kost 2910 2533 1951 1655 
Kost   400   400   400   200 
Totalt 3310 2933 2351 1855 
 

Plasstørrelse 100 % 
5 dager 

80 % 
4 dager 

60 % 
3 dager 

50 % 
2 dager + 3 dager 

Aldersgruppe 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 
Pris          2910 2328 1746 1455 
Deltidstillegg  210 210 210 
Sum u/kost           2910            2538 1956 1665 
Frukt/drikke/ 2 
middager  

            333 333 205 166,50 

Pris pr. måned: 3243 2871 2161           1831,50 
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Espira Tristilbakken barnehage 
Plasstørrelse 100 % 

5 dager 
80 % 

4 dager 
60 % 

3 dager 
50 % 

2 dager + 3 dager 
40 % 

2 dager 

Aldersgruppe 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 0 – 6 år 
Pris 2910 2328 1178 1455 1164 
Deltidsplasstillegg  150 150 150 150 
Sum u/kost 2910 2478 1896 1605 1314 
Kost 450 360 270 225 180 
Totalt 3360 2772 2166 1830 1494 
 
Tangen barnehage:  

Plasstørrelse 100 % 
5 dager 

50 % 
2 dager + 3 dager 

Aldersgruppe 0 – 6 år 0 – 6 år 
Pris 2910 1455 
Deltidsplasstillegg  210 
Sum u/kost 2910 1665 
Kost 350 175 
Totalt 3260 1840 
 
Bjørnehi familiebarnehage:  

Plasstørrelse 100 % 
5 dager 

50 % 
2 dager + 3 dager 

Aldersgruppe 0 – 3år 0 – 3 år 
Pris 2910 1455 
Deltidsplasstillegg   200 
Sum u/kost 2910 1655 
Kost 400 200 
Totalt 3310 1855 

 
Prioritetskoder   
I den elektroniske søknaden skal man velge mellom nedenstående prioritetskoder. Det er viktig å velge rett kode, 
og også viktig å sende inn skriftlig dokumentasjon der dette kreves. Det gjøres oppmerksom på at de ikke-
kommunale barnehagene har andre opptakskriterier/prioriteringer enn de kommunale. Sjekk barnehagenes 
vedtekter. 
 
KODE 10: Barnehageloven § 13 fastslår at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak.  

       Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (må     
       dokumenteres). 

KODE 20: Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde  
       ledd, har rett til prioritet (må dokumenteres). 

KODE 30: Barn i familier med ekstraordinære belastninger (kan gjelde barnet selv eller familiemedlem og  
       må dokumenteres). 

KODE 40: Barn av mangelpersonell/ ansatte egen barnehage. For Rælingen kommune gjelder det ansatte i  
       følgende yrkesgrupper i 2017: Barnehagelærere, lærere, sykepleiere, vernepleiere og ingeniører. I    
       de ikke-kommunale barnehagene gjelder det ansatte i egen barnehage. 

KODE 50: Barn i flyktningefamilier der foresatte følger introduksjonsprogram for flyktninger. 
KODE 60: Barn med minoritetsspråklig bakgrunn (begge foresatte er minoritetsspråklige). 
(KODE 70 er ikke i bruk)  
KODE 75: Barn av eneforsørgere som bor alene med barnet  

      (dokumentasjon fra NAV) 
KODE 80: Barn med søsken i barnehagen. 
KODE 85: Øvrige barn bosatt i Rælingen 
KODE 90: Barn med adresse i andre kommuner. 


	Eierform

