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Søknadsfrister og varighet på tildelt barnehageplass 

Søknadsfrist for hovedopptak er 15. februar og gjelder de som har lovfestet rett til barnehageplass, 
dvs. bosatte barn i Trysil, med ønsket oppstartdato 1.8. -  30.11.2022 og som fyller minst et år i 
denne perioden. De med lovfestet rett til plass må søke innen søknadsfristen for at retten skal 
gjelde.  
 
Søknadsfrist 1.9.2022 for de som ønsker plass fra 1.12.2022 og senere i barnehageåret.  
Ut over dette tildeles plasser dersom det er noen ledig. 

Barnehageåret starter 1.august 2022, men søkere kan starte senere i barnehageåret dersom det er 
behov eller ønske om det. En betaler fra når plassen stilles til disposisjon. 

 

Barn som er folkeregistert i Trysil ved søknadsfristen for opptak til barnehageplass får beholde tildelt 
barnehageplass fram til 1. august det året det begynner på skolen.  

Barn som ikke er folkeregistrert i Trysil ved tildeling av barnehageplass får beholde plassen fram til 1. 
august ved nytt barnehageår. 

 

Barnehagene i Trysil skal: 

 preges av trygghet, omsorg, lek, humor og glede 
 gi barna gode opplevelser og kunnskaper, utvikle positive holdninger, ferdigheter og sosial 

kompetanse 
 ha et godt og aktivt språkmiljø 
 tilby sunn og variert mat 
 bruke skogen og nærmiljøet flittig til turer, lek og læring året rundt 
 bidra til at overgangen fra barnehage til skole blir god 
 sørge for at barn med spesielle behov får tilbud om spesialpedagogisk hjelp og støtte 
 være en viktig samarbeidspartner for hjemmet 
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OVERSIKT OVER DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 

Barnehage Adresse Tlf Informasjon om barnehagene 

Nysted Buskvegen 9, 

2420 Trysil 

456 15 471 

 

Østmojordet Gamlevegen 22, 

 2420 Trysil 

459 73 795 

Jordet Åkerlykkja 12, 

2430 Jordet 

477 86 322 

 

Østby Skogheimsvingen 4,  

 2423 Østby 

400 35 199 

Nybergsund Knettvegen 7 

2422 Nybergsund 

404 36 381 

Vestre Trysil Skolevegen 4 

2428 Søre Osen 

Kontor 474 74 163 

Avd. 474 73 215 

 

Det finnes mer informasjon 
om den enkelte barnehage på: 

https://www.trysil.kommune.
no/tjenester/barn-og-
unge/barnehage/ 

 

 

Oppvekstmodellen - Onga i Trysil  

Trysil kommune har i mange år jobbet med å legge til rette for at det skal være godt å vokse opp i 
Trysil. Vi har et byggende perspektiv på barne- og ungdomsarbeidet. Onga i Trysil er vårt felles fokus.  

Overordnede verdier for det byggende arbeidet er fellesskap, trygghet, raushet og respekt. Forskning 
viser at man utvikler seg og lærer best sammen med andre, og vi skal derfor legge til rette for at alle 
får være en del av fellesskapet. Alle skal bli sett, behandlet som individer og anerkjennes for den de 
er.  

Dette er utgangspunktet for oppvekstmodellen i Trysil kommune. 

 

 

Barnehager med god kvalitet 

Barnehagene i Trysil har god erfaring med langsiktige utviklingsarbeid for å utvikle faglig kompetanse 
og god praksis hos alle ansatte i barnehagene. Utviklingsarbeidet pågår kontinuerlig. Målet er at det 
skal være barnehager med god kvalitet til beste for barnet nå – og for framtida.  

  

https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/informasjon-om-barnehagene-i-trysil/nysted-barnehage/
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/informasjon-om-barnehagene-i-trysil/ostmojordet-barnehage/
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/informasjon-om-barnehagene-i-trysil/jordet-barnehage/
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/informasjon-om-barnehagene-i-trysil/ostby-barnehage/
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/informasjon-om-barnehagene-i-trysil/nybergsund-barnehage/
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/informasjon-om-barnehagene-i-trysil/vestre-trysil-barnehage/
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/
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Barnehagene er underlagt” Lov om barnehager” med forskrifter. Rammeplanens innhold står sentralt i 
planlegging og gjennomføring av barnehagenes aktiviteter. Alle virksomheter er omgitt av natur, slik at den 
blir en viktig del av barnehagenes uterom og læringsarena. Dette gir barna gode muligheter for utvikling av 
ferdigheter som språk, sosial, fysisk og motorisk utvikling m.m. 
 
ÅPNINGSTIDER: Alle barnehagene er i utgangspunktet åpent fra kl. 7.00 – kl. 16.45 hver dag, 

mandag – fredag. Små variasjoner i daglig åpningstid kan finnes i enkelte 
barnehager.  
Julaften er det åpent kl. 7.00 – 12.00. 
Barnehagene holder stengt 3 uker i juli, samt romjula og påskeuka. 

OPPHOLDSBETALING 
Gjelder fra 1.8.2022 
 

Plass 5 dager pr. uke: kr. 3 050,-  pr måned     
Plass 4 dager pr. uke: kr. 2 684,-  pr måned             
Plass 3 dager pr. uke: kr. 2 013,-  pr måned             
 
Betaling gjelder for 11 måneder. Juli er betalingsfri. 
En betaler for oppholdstid 9.75 timer pr. dag. 

SØSKENMODERASJON 
 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehage legges til grunn, dvs. for søsken regnes 
30 % reduksjon for 2. barn, og 50 % reduksjon for 3. og øvrige barn fra samme 
familie. Ut over dette forlenges moderasjon til søsken i SFO.  

MODERASJON FOR 
FAMILIER MED LAV INNTEKT 

Husholdninger med lav inntekt kan søke kommunen om redusert 
foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Mer informasjon fås 
hos kommunen eller gå inn https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-
unge/barnehage/gratis-kjernetid-og-redusert-foreldrebetaling/ 

MATPENGER 
 

I tillegg til oppholdsbetaling, betales det for mat. Dette utgjør  
kr. 280,- pr. måned for hel plass og mindre for deltidsplasser. 
I dette inngår drikke til alle måltider, lunsj (brødmat, og noen ganger varm mat) 
samt fruktmåltid. 

BETALINGSBETINGELSER Betaling skal skje forskuddsvis innen den 20. i hver måned.  
BARNEHAGETILBUD 
 

Alle de kommunale barnehagene er godkjent for barn i alderen 0-6 år.  
Nysted og Østmojordet har egne avdelinger for de yngste barna. Jordet og 
Nybergsund har det også dersom det er nok småbarn til å organisere egne 
avdelinger. 
Innenfor vedtatte tilbud står foreldrene fritt til å søke hvilke og antall dager de 
ønsker plass i barnehage pr. uke (minimum 3 dager.)  
Administrasjonen er gitt fullmakt til å vurdere og eventuelt slå sammen 
barnehagedrift i forbindelse med ferier og andre perioder med få barn.  

SØKNAD Det søkes via https://barnehage.visma.no/trysil  
Ved eventuelle spørsmål – kontakt kommunen eller den enkelte barnehage. 

OPPSIGELSE/ 
REDUSERT OPPHOLD. 
 

Tildelt barnehageplass er et bindende kontraktsforhold mellom foresatte og 
Trysil kommune. For de som får plass henvises det til ”Vedtekter for de 
kommunale barnehagene i Trysil” for nærmere informasjon. Se 
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/endre-eller-
si-opp-plass/ 
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