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Spørsmål fra Arbeiderpartiet og Høyre vedrørende ventelister og opptak
av barnehagebarn i barnehageåret
Kan kommunedirektøren svare på hvor mange barn er det søkt
barnehageplass for utenom ordinært opptak inneværende barnehageår
og som har fått avslag?
Generelt om opptak til barnehageplasser i Ås:
Ås kommune har et hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars.
Hovedopptaket foregår i perioden medio mars og ut april. I hovedopptaket
tildeles i hovedsak ledige plasser fra august til og med november. Resten av året
er det suppleringsopptak på ledige plasser.
Rett til plass:
Jf. barnehageloven § 16 har barn som fyller ett år senest innen utgangen av
august det året det søkes om barnehageplass etter søknad rett til å få plass i
barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november
det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i
barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Retten til plass forutsetter at det
er søkt om plass innen 1. mars, som er kommunens søknadsfrist for opptak.
Ved hovedopptaket får barn som ikke har rett på barnehageplass avslag. Ved
søknad utenom hovedopptaket står søkerne på venteliste til sine prioriterte
barnehager frem til en av de (eller andre barnehager) kan tilby plass. Disse
søkerne mottar ikke avslag på barnehageplass.
Ventelisteoppdatering:
I desember/januar hvert år har kommunen ventelisteoppdatering hvor foreldre
må bekrefte eller slette sin søknad.
Antall barn på venteliste:
Vår ref.: 21/00644-1
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 ÅS
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
.

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
Side 1 av 4

Per 15.12.2020 var det 8 barn på venteliste som hadde søkt og ønsket
barnehageplass i Ås kommune per 15.12, men ikke fått plass.
I denne kartleggingen er ikke barn som ønsket å skifte barnehage eller barn der
foreldrene hadde takket nei til barnehageplass med.
Per. 28.2.2021 er det 74 barn på venteliste som ønsker plass innen juni 2021.
Av disse har 19 barn en barnehageplass i Ås, men ønsker ny barnehage.
37 av barna er født i 2019 eller 2020.
Det er per d.d. ingen barnehager som har ledig kapasitet, og det er ingen barn
fra Ås nord som har plass i Ås sentrum fordi det ikke er ledige plasser i Ås Nord.
Antall barn på venteliste Ås sentrum som ønsker plass innen juni 2021:
31 ønsker plass innen juni 2021, av disse har 9 en barnehageplass, men ønsker
ny. Av de 22 uten plass ønsker 13 kommunal plass og 9 ønsker privat plass.
13 av barna er født i 2019 eller 2020, 8 av de ønsker kommunal plass og 5 privat
plass.
Venteliste kommunale bhg pr 28.2.2021, barn som ønsker plass innen
juni 2021 (u plassering)
Barnehage:
Tunveien
Sagalund
Søråsteigen
Rustadskogen
Frydenhaug
Totalt

Totalt
1
1
5
1
5
13

f. 2019/2020
1
0
5
1
1
8

f. 2015-.2018
0
1
0
0
4
5

Venteliste priv bhg pr 28.2.2021, barn som ønsker plass innen juni 2021
(u plassering)
Barnehage:
Kroer
Knerten
Rustadporten
Haugtussa
Dysterlia
Kaja
Moerlia
Åkebakke
Do-Re-Mi fam bhg
Totalt

Totalt
0
0
2
0
1
1
4
1
0
9

f. 2019/2020
0
0
0
0
0
1
3
1
0
5

f. 2015-.2018
0
0
2
0
1
0
1
0
0
4

Ås nord som ønsker plass innen juni 2021:
38 ønsker plass innen juni 2021, av disse har en 10 barnehageplass i Ås, men
ønsker ny. Av de 28 uten plass ønsker 19 kommunal plass og 9 ønsker privat
plass. 17 av barna er født i 2019 og 2020, 8 av disse ønsker kommunal plass og
9 ønsker privat plass.
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Venteliste kommunale bhg pr 28.2.2021, barn som ønsker plass innen
juni 2021 (u plassering)
Barnehage:
Solbergtunet
Nordby
Vinterbro
Totalt

Totalt
7
4
8
19

f. 2019/2020
6
0
2
8

f. 2015-.2018
1
4
6
11

Venteliste private bhg. pr 28.2.2021, barn som ønsker plass innen juni
2021 (u plassering)
Barnehage:
Løvstad
Orrestien
Sjøskogen
Tamburbakken
Pingvinen fam. bhg
Totalt

Totalt
2
4
3
0
0
9

f. 2019/2020
2
4
3
0
0
9

f. 2015-.2018
0
0
0
0
0
0

Både de kommunale og de private barnehagene har løpende opptak utenom
hovedopptaket innenfor de rammene hver enkelt barnehage har. Det ble åpnet
en ny avdeling i Nordby barnehage i februar 2021.
De stengte avdelingene i de kommunale barnehagene (Tunveien, Frydenhaug og
Nordby) vil bli blir vurdert åpnet dersom det er et behov for å innfri barns rett til
plass.
Kan søkerne få en barnehageplass ved å åpne en eller flere av de
lukkede avdelingene snarest?
Det er mulig dersom det ansettes nok pedagoger og fagarbeidere/assistenter og
det tilføres lønnsmidler. Det vil ta 2-3 måneder å ansette kvalifisert personell.
Hvordan og hva skal til for å etterkomme dette behovet?
Kommunestyret har vedtatt en dekningsgrad på 95%. De siste årene det vært
full barnehagedekning, dvs. at alle med rett på plass har fått tilbud om
barnehageplass. I tillegg har det vært overkapasitet på barnehageplasser,
spesielt i sentrumsområdet.
Antall barn i barnehage bestemmes av barnegruppens sammensetning i forhold
til alder samt barnehagens godkjente leke- og oppholdsarealer.
 En plass under 3 år tilsvarer 2 plasser over 3 år når det gjelder kravet til
antall pedagoger/ansatte.
 En plass for barn under 3 år krever 1/3 mer areal sammenliknet med barn
over 3 år. Det blir færre barn i en barnehage dersom det tas inn flere barn
under 3 år, og det blir flere barn dersom det er færre barn under 3 år.
 Barnegruppene kan settes sammen på mange ulike måter og med ulik
størrelse under forutsetning at den tar hensyn til barnas alder og behov,
barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal og norm for bemanning.
Pedagognormen fremkommer i forskrift om pedagogisk bemanning.
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Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under 3 år og
én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.
Ett ekstra barn utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.
Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, jf. barnehagelovens § 18
grunnbemanning.
Barnehagen skal ha minst en ansatt pr. tre barn når barnet er under 3 år
og en ansatt pr. seks barn når barna er over 3 år.
Barn regnes for å være over 3 år fra og med august det året de fyller 3 år.

For å etterleve krav om effektivt drift er pedagognormen utnyttet maksimalt i
alle kommunale barnehager. Dette innebærer at skal en kommunal barnehage ta
inn flere barn, må det ansettes flere pedagoger og assistenter.
Hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser vil åpning av f. eks en av
de lukkede avdelingene ha?
I flere av de kommunale barnehagene er det ledig areal, men ikke bemanning til
å ta inn flere barn pr. d.d,
En gjennomsnittlig 100% pedagogstilling koster kommunen ca. kr 750 000 per
år.
En gjennomsnittlig 100% fagarbeiderstilling koster kommunen ca. kr 540 000
per år.
Dersom alle barna, som står på ventelister i Ås nord, skal få plass i kommunale
barnehager, vil dette tilsvare tre pedagogstillinger og 3 fagarbeider/assistent
stillinger. Dette tilsvarer lønnskostnader på ca. kr 3 870 000 per år.
Det samme regnestykket gjelder dersom alle barna i Ås sentrum skal få tilbud
om barnehageplass i en kommunal barnehage.
Dersom Ås kommune ansetter personale og tilbyr plass til de som ønsker plass
denne våren, vil det med stor sannsynlighet medføre tomme plasser i de
etablerte avdelingene til høsten. Dette vil påvirke den nåværende effektive
driften til de kommunale barnehagene og igjen gi utslag på tilskuddet til de
private barnehagene om to år.
Er det ønskelig å kunne tilby plass til alle som søker barnehageplass i løpet av
året, må det gjøres endringer i dagens barnehagestruktur og barnehagenes
økonomi og muligens vedtekter. Dette vil kreve en større utredning.
Med hilsen

Ellen Benestad
Kommunalsjef oppvekst og opplæring

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer
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