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Hovedopptaket oppsummert

• Søkere totalt: 580 med rett til plass (barn født før 1 desember- 18)

– Av disse var 102 overføringer og 478 nye søkere

• 573 ble tilbudt en barnehageplass

– 7 på overføring fikk ikke sine valg- ble igjen i nåværende barnehage

• 493 søkere fikk sitt 1. valg

• 30 søkere fikk sitt 2. valg

• 12 søkere fikk sitt 3. valg

• 11 søkere fikk sitt 4. valg

• 33 søkere fikk ingen av sine valg, ble tilbudt plass i annen barnehage. 

Tilbud i barnehagen med ledig kapasitet nærmest hjemmet (evt. 

nærmest søkte barnehager). 

• 12 barn flyttes til en sone de ikke har søkt. (Alle bosatt på Tverlandet). 



Ledige plasser etter hovedopptaket

Når alle barn med «rett til plass» har fått 

tilbud er det 199 plasser ledig.
(Ett barn under 3 år opptar 2 plasser)

For få plasser på Tverlandet

Fullt i Saltstraumen

Fullt på Mørkved/ Hunstad og Sentrum

Ledige plasser i Alstad/ Grønnåsen og Rønvik området. 

Fullt i Skivik

Ledig på Skaug

Distrikt:

• Ledig på Helligvær

• Ledig i Misvær

• Ledig på Kjerringøy

• Fullt i Skjerstad 



Supplerende opptak

• 282 plasser ledig totalt før supplerende opptak (utenom 

distrikt)

• Tatt inn 95 barn (de fleste under 3 år) 

– av disse er 16 overføringer (barn som ikke har fått sine valg 

under hovedopptaket eller har flyttet bosted etter 

hovedopptaket)

• LEDIGE PLASSER TOTALT I KOMMUNEN ETTER 

SUPPLERENDE OPPTAK: 

• 139 ledige plasser. 

• 19 plasser er for barn over 3 år. 

• maks 60 plasser for barn under 3 år (totalt 120 plasser da ett 

barn opptar to plasser). 



Ledige plasser fordelt på soner

• Tverlandet: 1 plass

• Saltstraumen: 0 ledig

• Mørkved/ Hunstad: 6 plasser (2 plasser for barn under 3 år).

• Alstad/ Grønnåsen: 52 plasser

• Sentrum: 13 plasser (2 plasser for barn under 3 år). 

• Rønvik/ Skaug: 69 plasser (4 plasser på Skaug)

• Distrikt: 

– ledig i Helligvær, Kjerringøy, Misvær.  

– Ikke ledig i Skjerstad. 



Søkere
Totalt ca. 60 ledige småbarnsplasser 

(+ evt 1 barnehage som kan ta inn noen flere i løpet av året)

Hvor mange står uten plass? 

• 5 barn er født før des- 18. Har enten fått tilbud de har svart nei til 

eller nettopp søkt.

• Desember 2018: 43 barn født i Bodø 

– 12 har fått tilbud om plass, 31 igjen 15 av disse står per i dag 

på ventelisten

• Januar 2019: 35 barn født i Bodø

– 7 barn fått tilbud om plass, 28 igjen og 16 av disse står per i 

dag  på venteliste

= 64 småbarn (i tillegg kommer innflyttere til kommunen)

• Februar: 52 barn født i Bodø

• Mars: 39 barn født i Bodø

• April: 37 barn født i Bodø

• Pressområdet er Tverlandet. 19 søkere på vent. Dette er overføringer og barn født fra 

desember- 18. 


