Melding om rett til å klage over vedtak om opptak i barnehager
(jfr. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager).
Klagerett

Ved hovedopptak kan det klages dersom De har fått avslag på søknad om
barnehageplass, eller dersom De har fått plass, men ikke fått første eller andre
ønske oppfylt.
Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet etter
barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristen løper ut. Krav om begrunnelse avbryter
klagefristen. Ny frist løper fra det tidspunkt De har mottatt begrunnelsen. Blir
klagen framsatt for sent kan klage likevel tas under behandling dersom det er
rimelig at den blir behandlet.

Hvor skal klage sendes

Klage stiles til barnehagen som har fattet vedtaket i, og sendes om Sigdal
kommune, skolekontoret, 3350 Prestfoss.

Klageinstans

Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur er klageinstans for klager.

Rett til å kreve
begrunnelse

Søkere som har klagerett kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet
ikke har fått ønsket barnehageplass. Eventuelt krav om begrunnelse sendes
kommunen v/skolekontoret.

Rett til å gjøre seg kjent
med sakens dokumenter

Med de begrensinger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19 har De rett til
å se sakens dokumenter. Retten til innsyn gjelder ikke for opplysninger om andres
personlige forhold etter forvaltningslovens § 13 annet ledd. Henvendelser om
innsyn rettes til kommunen v/ skolekontoret.

Klagens innhold

Klagen må fremsettes skriftlig og inneholde opplysninger om hvilken avgjørelse
det klages over og klagerens begrunnelser for å påklage vedtaket. Den typiske
klagegrunn vil derfor måtte være at søker mener opptaket er i strid med
opptaksreglene og at opptaksmyndigheten dermed har forfordelt annen søker.

Behandling av klage

Før en klage sendes klageinstansen skal barnehageeier vurdere om klageren
skulle vært tilbudt den aktuelle barnehageplassen. Barnehageeier får dermed en
anledning til å omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket ikke omgjøres, skal klagen
behandles i kommunen.
Dersom kommunen finner at klageren burde ha vært tilbudt den aktuelle
barnehageplassen treffes det en skriftlig avgjørelse om dette. Barnet skal da tilbys
første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass.
Dersom kommunen ikke finner grunn til å gi klageren medhold oversendes klagen
til kommunens klageorgan for endelig avgjørelse. Dersom klageorganet finner at

klageren skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige
plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass
Saksbehandlingstid,
foreløpig svar

Dersom klagen ikke behandles innen en måned etter at den er mottatt sendes
det et foreløpig svar med angivelse av når klagen forventes behandlet.

