
Brukerveiledning for hjelpere om barnehageplass og redusert
foreldrebetaling i Larvik kommune

Søke om barnehageplass

Hovedopptak har søknadsfrist 1. mars.

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via foresattportalen, både for

kommunale og private barnehager. Det gjelder om det søkes for første gang, om det

søkes endring av plasstype, eller om det søkes overføring til annen barnehage.

Foresattportalen finner du her: https://barnehage.visma.no/larvik

Slik gjør du:

➢ Foresatte logger inn med fødselsnummer og BankID.

➢ Dersom foresatte ikke har fødselsnummer og/eller BankID, må det søkes

manuelt. Ta kontakt med opptaksansvarlig i kommunen ved sentralbord, tlf. 33

17 10 00.

➢ Det skal være en søknad pr. barn

➢ Oppgi dato for ønsket start i barnehagen

➢ Det er viktig å oppgi flere barnehager i søknaden

○ Prioriter rekkefølge på de barnehagene det ønskes plass i

○ Hvis foreldrene ønsker å endre prioritering på eksisterende søknad, må

det legges inn ny søknad

➢ Husk å huke av på andre opplysninger / kriterier, f.eks.søkere med rett til

prioritet etter barnehageloven § 13, søsken og/eller minoritetsspråklig. Dette

gir prioritet i søknaden i kommunale barnehager. Se vedtektene for

kommunale barnehager:

https://www.larvik.kommune.no/media/4657/vedtekter-for-kommunale-barneh

ager-i-larvik-kommune-010120.pdf

○ For kriterier i de private barnehagene, se barnehagens nettside.

➢ Spørsmålet om morsmål: Spør foreldrene om hvilket eller hvilke språk

foreldrene snakker med barnet.

➢ Søknaden er aktiv helt til familien får tildelt plass.
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Tilbudsbrev og svar på søknaden
Tilbudsbrev om tildelt barnehageplass sendes ut digitalt via Digipost. Dette må

besvares. Foreldrene svarer på tildelt plass i foresattportalen:

https://barnehage.visma.no/larvik

Dersom det søkes manuelt, vil tilbudsbrevet sendes på e-post. Foreldrene må da

svare om de tar plassen på e-post.

Hvis foreldrene ønsker en annen oppstartsdato enn barnehagen har tilbudt, kan det

være mulighet for å endre dette etter avtale med barnehagen.

Ledige barnehageplasser

Larvik kommune har supplerende opptak. Det betyr at man kan søke når som helst,

og barnehager med ledig plass kan tilby dette. Søkere etter 1. mars er ikke garantert

plass.

Se kommunens nettside med oversikt over ledige plasser:

https://www.larvik.kommune.no/barnehage/ledige-barnehageplasser/

Barnehagen kan ev. også kontaktes på telefon.

Rett til plass

For oversikt over rett til plass, se kommunens nettside, “Søk barnehageplass innen

1. mars” under overskrift, Målgruppe:

https://www.larvik.kommune.no/barnehage/soek-barnehageplass-innen-1-mars/

Pris og redusert betaling

Noen foresatte kan ha krav på redusert foreldrebetaling. Spør om dette kan være
aktuelt for familien du hjelper. Mer informasjon, blant annet om pris og inntekt som
ligger til grunn for reduksjon, finner du her:
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/pris-og-redusert-betaling/

Søk så tidlig som mulig, og innen 1. juli. Foresattportalen skal benyttes:
https://barnehage.visma.no/larvik.

NB: Søknad om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter at man har søkt
og har ikke tilbakevirkende kraft.
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Dersom foreldrene ikke kan benytte foresattportalen, må opptaksansvarlig kontaktes
(kontakt ev. kommunens servicesenter tlf. 33 17 10 00).

Informasjon om barnehage i Larvik
Mer informasjon om barnehage i Larvik finner du her:
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/

Brosjyra, Velkommen til barnehage i Larvik, gir en kort informasjon om innholdet i
barnehagen. Brosjyra finnes på arabisk, engelsk, polsk, somali og tigrinja i tillegg til
norsk. Du finner brosjyra her:
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/velkommen-til-barnehage-i-larvik/
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