Konfidensielt

Søknadsskjema

Opplysninger
om
barnet

Plass i barnehage for barn eller foresette UTEN 11-siffer i fødselsnr.
Gol kommune
Etternavn, fornavn

Kjønn

Fødselsdato og
personnummer

Adresse

Postnummer

Poststed

Nasjonalitet

Morsmål

Hvem har daglig omsorg for barnet

 Begge
foreldre



Ev. (slekts-) forhold til barnet



Mor
Far
aleine
aleine
Navn på barnehage (sett opp prioritert
rekkefølge m. tall i rutene:)



Delt omsorg

 Breidokk

Barnehage det
blir søkt plass i

Andre

 Herad

 Vesterhuset

 Klaras familiebarnehage (privat)
Søknaden gjelder fra (oppgi år og måned) :

Tidsrom for
plassen det blir
søkt om

Hvor mange dager i uka? Sett X
5 dager

4 dager

3 dager

2 dager


Hvilke dager i uka? Sett X

 Mandag 
Andre
opplysninger

Tirsdag



Onsdag



Torsdag



Fredag

Andre opplysninger/begrunnelse for søknaden ( tilrådd plass av sakkyndig/PPT/helsestasjon m.m., (dette krever
dokumentasjon). Ved søknad til Breidokk barnehage som består av to separate hus, kan det opplyses her hvis
det er ønske om spesielt avdeling Hallingmo i Gymnasvegen 21).

-bruk ev. annet
ark
Sivilstand

Har samboer som:

Opplysninger

/
 Gift
samboere



om
mor og far til
barnet eller
den/de
som har
omsorg
for barnet

Etternavn, fornavn (mor)

Ikke er
mor / far til barnet
Fødselsdato og personnummer

Adresse

Telefon privat

Alene m.
barnet



Mobiltelefon

e-post adresse

Etternavn, fornavn (far)

Fødselsdato og personnummer

Adresse:

Telefon privat

Mobiltelefon

e-postadresse

Jeg/vi erklærer at det er gitt rette opplysninger (alle felt skal fylles ut):
Underskrift

Sted, dato

Underskrift/-er

INFORMASJON TIL SØKNADSSKJEMA OM BARNEHAGEPLASS I GOL KOMMUNE FRA 2018
Gol barnehage - kommunale:
Breidokk barnehage m. avd. Hallingmo:
Herad barnehage:
Vesterhuset barnehage:

4 avd. for barn i alderen 1 – 5 år Tlf.32029120
5 avd. for barn i alderen 1 – 5 år Tlf.kommer nytt
4 avd. for barn i alderen 1 – 5 år Tlf.32029025

Åpningstid kl. 7.30 – 16.30 for alle avdelingene, en kan søke om utvidet åpningstid mellom kl. 07.00-17.00.
Skjema fås ved henvendelse til barnehagen etter at tilbud om barnehageplass er gitt.
Privat barnehage :
Klaras familiebarnehage, Tronderudvegen 5 B: dobbel gruppe; 8 pl under 3 årTlf. 473 02 691
Åpningstid kl. 7.30 – 16.15, en kan søke om utvidet åpningstid.
Barnehagetilbud:
Det kan søkes om plass 2 - 5 dager i uka.
Betalingssatser pr. måned vedtatt i kommunestyret for 2018:
5 dagers plass
kr. 2.910,- + kost
4 dagers plass
kr. 2.600,- + kost
3 dagers plass
kr. 2.100,- + kost
2 dagers plass
kr. 1.650,- + kost
Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % fra barn nr. 3.
Mer orientering om foreldrebetaling og moderasjonsordninger med søknadsskjema finnes på Gol kommunes
hjemmeside: www.gol.kommune.no/Gol Kost kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage: Dette
blir bestemt ved hver barnehage.
Kontantstøtte.
Kontantstøtte til barn mellom 1 – 2 år vil bli redusert eller falle bort når barnet går i barnehage.
Følgende tabell viser forholdet mellom barnehageplass og kontantstøtte:
Tall på dager per uke i
barnehagen
3, 4 og 5 dager
2 dager

Utregnet timer
per uke
20 - 45 timer
Under 20 timer

Utbetalt kontantstøtte fra
NAV
Ingen
Satser se: www.nav.no

Utfylling av skjema:
Sett opp ønske om barnehage (kommunal og privat) i prioritert rekkefølge.
Kryss av hvilke dager du/dere søker plass.
Midlertidig personnummer må fylles ut på barn og betaler for utbetaling av kontantstøtte og økonomisystemet.
Utfyllende opplysninger om hver barnehage/avdeling kan sees på kommunens hjemmeside:
www.gol.kommune.no.
Opptakskriterier: står i vedtektene for barnehagene (se hjemmeside).

Alle må søke på elektronisk skjema.
Kun barn eller foreldre som ikke har 11-siffer i fødselsnummer skal bruke papirskjema.
SØKNAD BÅDE TIL KOMMUNAL OG PRIVAT BARNEHAGE SENDES: GOL KOMMUNE, GAMLEVEGEN 4,
3550 GOL - INNEN 1. MARS FOR HOVEDOPPTAK GJELDENDE FRA AUGUST 2018.
Vi mottar, og behandler søknader gjennom hele året. Barna blir tatt inn etter venteliste ved ledig
kapasitet.

