Monday, February 4, 2019 at 1:58:18 PM Central European Standard Time

Subject:
Fwd: Informasjon om barnehageplass
Date:
Monday, 4 February 2019 at 13:57:10 Central European Standard Time
From:
ny I Byen
To:
DataplaIorm
AGachments: noname, noname

---------- Forwarded message --------From: Oslo kommune <proakMvemeldinger@oslo.kommune.no>
Date: Mon, 4 Feb 2019 at 13:55
Subject: Informasjon om barnehageplass
To: <nyibyentest@gmail.com>

OSLO KOMMUNE

Informasjon om barnehageplass
Du får denne e-posten fordi du bor i Oslo og har barn som nå er cirka tre
måneder. Kanskje har du allerede begynt å tenke på å søke barnehageplass?
Barnehage er et frivillig pedagogisk tilbud på dagtid for barn opp til 6 år, og den
første delen i utdanningsløpet.
Barn som er født i november har lovfestet rett på barnehageplass i november
når de blir ett år. For å være garantert en plass i november neste år må du
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sende søknad senest 15. august 2019.
Private barnehager har egne opptaksregler, og hvis du har private barnehager
på din søkerliste anbefaler vi at du søker senest 1. mars. Det kan øke dine
muligheter for å få plass i ønsket barnehage.
Du kan søke om oppstart tidligere enn november, men det er ikke sikkert du får
tilbud på det tidspunkt du ønsker.

Hvor mye koster en barnehageplass?
Makspris for barnehageplass er 2990 kroner per måned. Pris for mat kommer i
tillegg. I kommunale barnehager koster maten 175 kroner per måned. Har du
flere barn i barnehage får du søskenrabatt, og husholdninger med lav inntekt
kan søke om lavere pris. Les mer om pris og betaling.

Barnehager i nærheten der du bor
Her kan du se de barnehagene som ligger nærmest der du bor, og velge
barnehager til din søknad. Du kan også finne barnehager ut fra andre kriterier
som barnehagens profil, antall barn i barnehagen og om den er kommunal eller
privat. Du kan søke om plass i inntil fem barnehager i hele Oslo.
Les mer om barnehager og hvordan du søker:
www.oslo.kommune.no/barnehage

Vennlig hilsen
Oslo kommune

Hva syns du om å få denne e-posten? Send oss gjerne en tilbakemelding på e-post
proaktivemeldinger@oslo.kommune.no.
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OSLO KOMMUNE
Du får denne e-posten fordi du bor i Oslo kommune, og har barn som kommer i
barnehagealder i løpet av det nærmeste året.
Opplysningene om bosted og alder på barnet ditt har vi hentet fra Folkeregisteret.
E-postadressen er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.
Du kan oppdatere kontaktinformasjonen på norge.no. Der kan du også reservere
deg mot digital kommunikasjon med det offentlige. Les mer om Oslo kommunes
behandling av personopplysninger på oslo.kommune.no
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