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Notat
Til Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Fra Rådmann
Saksbehandler Vigdis Bangen Dato 19.03.2014

Orientering om hovedopptak 2014

Antall søknader til hovedopptaket totalt i Ås kommune:

Det ble meldt om 289 ledige plasser.

Brutto søkerliste:
372 søknader
314rett til plass (f. 1.1.09 -31.8.13.og søkt innen fristen til hovedopptaket 1. mars)

104store barn
268 små barn

71 har plass i barnehage i Ås, men søker annen barnehage

Netto søkerliste:
301 søknader
243 har rett til plass

Antall søknader til Ås sentrum:

Det ble meldt om 163 ledige plasser

Brutto søkerliste:
210 søknader
171 rett til plass

55 store barn
155 små barn

41 har plass i barnehage i Ås

Netto venteliste:
169 søknader
129 rett til plass
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Situasjonen i Ås sentrum etter første runde av samordnet opptak:
15 søkere får avslag på bytte av barnehage
5 søkere får avslag da de ikke bor eller skal flytte til kommunen
16 søkere får tilbud i annen barnehage enn den de søkte
12 søkere uten rett til plass får tilbud i private barnehager
3 søkere fra ÅsNord er foreløpig tilbud plass i Ås sentrum
Alle søkere uten rett får avslag
Barnehagene har sendt ut første runde med tilbudsbrev med svarfrist 27. mars
Avslagsbrev avventes til første kanskje også andre runde med tilbudsbrev er sendt ut og
besvart
Det er fortsatt ledige plasser i Kroerbarnehagene, i Søråsteigen barnehage- avdeling,
Mjølner (Brønnerud)

Antall søknader til Ås nord:

Det ble meldt om 115ledige plasser

Brutto venteliste:
164 søkere totalt
145 rett til plass

50store barn
114 små barn

31 har plass i barnehage i Ås

Netto venteliste:
133 søkere totalt
114rett til plass

Situasjonen i Ås nord etter første runde av samordnet opptak:
Togrenda barnehage avdeling Nordby gjøres om fra avdeling for 20 store barn til
avdeling for 10 små barn
8 søkere får avslag på bytte av barnehage
3 søkere får avslag da de ikke bor eller skal flytte til kommunen

8 søkere med rett til plass under 3 år får ikke plass i Ås Nord- 3 får i første runde tilbud i
Ås sentrum
3 søkere uten rett til plass får tilbud i private barnehager
Vi regner med at alle med rett til plass får et tilbud i løpet av hovedopptaket som avsluttes
ca.31.mai

Ellen Benestad Vigdis Bangen
Oppvekst- og kultursjef Fagkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent


