HAUGESUND KOMMUNE
Haugesund offentlige servicesenter
Kirkegata 85
5528 Haugesund

Klagen gjelder: (sett kryss)
Avslag på søknad om barnehageplass
Ikke innvilget første eller annet ønske i
søknad om barnehageplass

Klagerens navn (bruk blokkbokstaver)

Adresse

Postnr.

Poststed

Tlf.nr. privat

Navn på barn

Tlf.nr. arbeid

Fødselsdato

1.

ønske ……………………………………………………………..barnehage

2.

ønske ……………………………………………………………..barnehage

Begrunnelse for klagen

________________
Dato

_____________________________________ ____________________________
Klagerens underskrift

Fylles ut av Haugesund offentlige servicesenter

Søknad mottat

Dato: ……….

Sign.: …………………………………………………………………………………

Søknad mottat

Dato: ……….

Sign.: …………………………………………………………………………………
Haugesund offentlige servicesenter

Haugesund offentlige servicesenter
Kirkegata 85
5528 Haugesund

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning
om.

MELDING OM RETT TIL Å KLAGE OVER FORVALTNINGSVEDTAK
Behandling av søknad om barnehageplass.
(Lov om barnehager, Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage)

Klageinstans:
Klageutvalget, Haugesund kommune
Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket dersom De har fått avslag på
barnehageplass, eller verken har fått første eller andre ønske oppfylt
Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til
prioritet etter barnehagelovens § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den
aktuelle barnehagen. Dersom barnet Deres har nedsatt funksjonsevne eller
vedtak etter barnevernloven, anses det for å ha en lovfestet rett til prioritet
etter barnehagelovens § 13.

Hvem kan De klage til

De kan klage til klageinstansen, men klagen skal først sendes til
avsenderen av denne meldingen. Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak
som følge av klage, vil den bli sendt videre til klageutvalget for avgjørelse.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen
er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager så sent at det kan være
uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen
har kommet fram. Vanligvis ser man bort fra klager som kommer inn for sent.
Vennligst ta kontakt med oss, dersom klagen er forsinket og det finnes
vektige grunner for det.

Begrunnelse

Hovedopptak: Dersom søknaden er avslått eller de har fått et annet tilbud enn
første eller andre ønske, har De rett på en skriftlig begrunnelse for hvorfor
barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.
Suppleringsopptak: Ved supplerende opptak kan kun søkere til barnehagen
med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 klage på avslag og
kreve begrunnelse dersom de ikke tilbys plass.

Klagens innhold

Klagen skal nevne det vedtaket det klages over, og den eller de endringene
som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle
andre opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen. Klagen må
undertegnes.

Utsetting av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket gjennomføres straks. De har imidlertid
adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen
er ute eller at klagen er avgjort.

Rett til å se sakens
dokumenter og til å kreve
veiledning

Med visse begrensinger haR De rett til å se dokumentene i saken. De må i
tilfelle henvende Dem til instansen som har sendt denne meldingen. Der kan
De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, og framgangsmåten
ved å klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

