PORSANGER KOMMUNE
-Konfidensielt SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Søknadsfrist samordnet opptak:1. APRIL
Navn:

Opplysninger
om
barnet

Adresse:
Postnr./-sted:
Morsmål:
Fødselsnummer 11 siffer:

Kjønn:

Har barnet plass i barnehage nå?

Hvis ja, hvilken barnehage:

Evt. søsken som har plass:

Hvilken barnehage:

I hvilken barnehage
søkes det plass?
(Vennligst nummerer prioritering)

Kommunale barnehager:
Ájanas mánáidgárdi, samisk
driftsspråk Tlf. 78 46 17 28

Private barnehager:
Bærtua barnehage
Tlf. 78 46 22 88

Lakselv barnehage
Tlf. 78 46 25 10
Billefjord sjøsamiske barnehage,
samisk driftsspråk
Tlf. 78 46 31 09

Bærtua barnehage, samisk avdeling
Tlf. 78 46 22 88
Østerbotn naturbarnehage
Tlf. 47 39 52 50
Fagertun barnehage
Tlf. 78 46 20 63

Samisk språk

Har en eller begge av barnets
foreldre/foresatte samisk som morsmål?
Brukes samisk som dagligspråk i hjemmet?

Plass ønskes fra dato

Sett inn dato:
Heltidsplass (41- 45 timer pr. uke, fast plass)

Hvilken plass ønskes?

Deltidsplass (inntil 20,5 t pr. uke, tildeles for ett år)
Navn:

Opplysninger om
foresatte/ mor

Fødselsnummer 11 siffer:

Adresse:
Postnr./ -sted:

Tlf. privat:

E-post:

Opplysninger om
foresatte/ far

Arbeidssted:

Tlf. arbeid

Navn:

Fødselsnummer 11 siffer:

Adresse:
Postnr./ -sted

Tlf. privat:

E-post:
Arbeidssted:

Tlf. arbeid:
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PORSANGER KOMMUNE
-Konfidensielt Bakgrunn for søknad
(sett kryss dersom noe passer)

Barn med nedsatt funksjonsevne. (jfr. § 13 i Lov om barnehager-prioritet ved
opptak). Må dokumenteres
Barn der det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester§§ 4-12 og 4-4
( jfr. § 13 i Lov om barnehager-prioritet ved opptak). Må dokumenteres
Barn som etter sakkyndig vurdering fra andre faginstanser som anbefales plass.
Må dokumenteres
Barn fra hjem der ett eller flere familiemedlemmer har sterkt omsorgsbehov pga.
sykdom
Barn av enslige foreldre/foresatte som er yrkesaktive eller under utdanning
Minoritetsspråklige barn (defineres her som barn med en annen språk og
kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk
eller engelsk som morsmål)
Barn av kommunalt ansatte i stillinger som er vanskelig å få besatt.
Bekreftelse fra personalavdelingen vedlegges
Barn der en eller begge foreldre/foresatte er under utdanning
Barn av foreldre /foresatte der begge er yrkesaktive
Barn fra familier uten sosialt nettverk i kommunen

Andre opplysninger av
betydning for barnets
opphold i barnehagen
( allergier, helse m.v.)

Undertegnede gir Porsanger kommune fullmakt til å kontrollere de opplysninger som er gitt i søknadsskjemaet.
Uriktige opplysninger kan medføre at søknaden ikke blir behandlet, eventuelt at tildelt plass sies opp.
Sted:

Dato:

Underskrift:

Underskrift:

Søknader til samordnet opptak sendes:
Porsanger kommune v/Kultur- og oppvekstavdelingen, Rådhuset 9712 LAKSELV
Søknader utenom samordnet opptak sendes direkte til barnehagene/oppvekstsentra
Kontaktinformasjon på: www.porsanger.no
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