
TYNSET KOMMUNE 

Søknad om barnehageplass 

Hovedopptak: 

Søknadsfrist for hovedopptak for plass i barnehage er 1.mars 

Nytt barnehageår starter 01.08.2023. De private barnehagene kan avvike noe fra dette. 

Alle barnehager, kommunale og private, har felles elektronisk søknadsskjema. 

Opptaket samordnes, slik at ingen vil motta tilbud om plass fra flere barnehager. Søknaden vurderes 

først i forhold til den barnehagen som er prioritert høyest. 

Viser til informasjon om barnehage, vedtekter og opptakskriterier på kommunenes hjemmeside 

Informasjon barnehager - Hovedportal (tynset.kommune.no)  

 

Disse må levere ny søknad: 

• Nye søkere 

• De som ønsker endring av barnehageplassen 

De som allerede har en plass, er sikret plass fram til skolestart. 

 

Barnehageplass søkes elektronisk:  https://foresatt.visma.no/tynset 

Vedtak om barnehageplass sendes elektronisk via “Svarut”. Det svares på mottatt barnehageplass 

via foreldreportalen https://foresatt.visme.no/tynset 

Rett til barnehageplass 

Alle som søker innen søknadsfristen, som har fylt 1 år innen utgangen av november og som er bosatt 

i kommunen ved barnehagestart, har rett til barnehageplass i en av kommunens barnehager. 

Tynset kommune har kapasitet og tilbyr også plass til søkere uten rett. Dette gjelder både 

kommunale og private barnehager, og gjelder så langt barnehagene har ledige plasser. 

Alle søkere med rett til plass og som ønsker oppstart i perioden august-november gis vedtak om 

plass ved hovedopptaket. Det gis ikke tilbud om oppstart og tilvenning i desember.  

Søkere som ønsker oppstart andre halvår av opptaksåret (etter jul) oppfordres til å søke ved 

hovedopptaket (for oversiktens skyld og for å sikre søkere som oppfyller retten til plass). Vedtak og 

tildeling av plass vil bli gjort i forbindelse med suppleringsopptaket i oktober. Søknadsfrist for 

suppleringsopptaket er 1. oktober. Plassene tildeles i perioden januar-mars. Det gis ikke tilbud om 

oppstart og tilvenning i perioden april-juli.  I særlige tilfeller kan barnehagemyndigheten gi unntak. 

Flytting til kommunen regnes som særlig tilfelle. 

Opptakskriteriene blir lagt til grunn for ethvert opptak. 

 

https://www.tynset.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/kommunale-barnehager/informasjon-barnehager/
https://foresatt.visma.no/tynset
https://foresatt.visme.no/tynset


 

 

 Tilvenning i barnehagen 

Det anbefales å sette av god tid til besøk, oppstart og tilvenning i barnehagen. Dette kan for 

eksempel planlegges inn i permisjonstida, da foreldre må regne med å være tilgjengelige for barn og 

barnehage i denne perioden.  

 

Redusert foreldrebetaling 

Husholdninger med lav inntekt har mulighet å søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Mer informasjon: Informasjon barnehager - Hovedportal (tynset.kommune.no)  

 

 

https://www.tynset.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/kommunale-barnehager/informasjon-barnehager/

