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Barnehageportalen
I Rælingen kommune benyttes et elektronisk system for behandling
av søknader til kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehageportalen, som
du finner på adressen https://ralingen.ist-asp.com/ralingenpub/login.htm,
skal også benyttes av deg som allerede har barn i barnehage.
Det tilbys også en engelsk versjon av barnehageportalen.

Innlogging
Du må logge deg inn for å få oversikt over dine søknader og plasseringer, gjøre
endringer i søknad eller familieopplysninger, adresser m.m. Innlogging skjer via IDporten (bl.a. med MinID eller BankID). Lenke til hjelp og veiledning finnes på
barnehageportalen.

Endre personopplysninger
Det er svært viktig at du oppdaterer din e-postadresse og ditt mobilnummer, da
tilbud, brev og bekreftelser sendes elektronisk til oppgitt e-postadresse. Tilbud
sendes også med SMS-varsling. Endring av e-postadresse, boadresse,
telefonnummer, navn, familieopplysninger osv. gjøres her:
 Logg inn via ID-porten
 Klikk Min side – Min familie eller Mine opplysninger.

Søke om endret plasstørrelse i egen barnehage
 Logg inn via ID-porten
 Klikk Min side – Mine plasseringer – endre type plass
Merk: Søknad om endret plass gir ikke automatisk endring fra den datoen man
ønsker. Utvidet plass krever at det er tilsvarende plass ledig, redusert plass krever at
den ledige deltidsplassen kan fylles av et annet barn.

Søke om permisjon fra barnehageplassen
 Logg inn via ID-porten
 Klikk Min side – Mine plasseringer – Permisjon
Merk: Sjekk permisjonsregler i din barnehages vedtekter.

Oppsigelse av barnehageplassen
 Logg inn via ID-porten
 Klikk Min side – Mine plasseringer – oppsigelse.
Merk: Sjekk oppsigelsesreglene i din barnehages vedtekter!

Søke om overflytting til annen barnehage i Rælingen
Du behøver ikke logge inn for å søke overflytting.
 Registrer en ny søknad ved først å klikke på fanen Søke barnehage i
hovedmenyen på barnehageportalen. Leder i barnehagen du søker ser at
barnet er plassert i en annen barnehage, og at søknaden din derfor er en
overflyttingssøknad.
 Du har mulighet til å gjøre endringer i innsendt søknad, men da må du logge
deg inn via ID-porten.
 Innvilging av søknad om overflytting er avhengig av om barnehagen du søker
får en ledig plass og at ditt barn prioriteres til denne plassen foran andre
søkere. Her følger hver barnehage egne vedtekter. Lederne i gammel og ny
barnehage kommuniserer ved overflytting av et barn.
 Når overflytting er innvilget, vil du motta tilbud på e-post og varsel om dette på
SMS. Du må logge deg inn på barnehageportalen og takke ja eller nei til
tilbudet.
 Flytter barnet fra en kommunal barnehage, behøver du ikke si opp plassen;
overgangen blir ivaretatt av begge barnehagers ledere. I noen av de ikkekommunale barnehagene må du si opp plassen. Sjekk barnehagens
vedtekter.
Søknader om overflytting til annen barnehage i forbindelse med hovedopptaket har frist
1. februar. Endringer som du gjør på søknaden etter denne dato, blir ikke tatt hensyn til
ved hovedopptaket. For øvrig kan det søkes om overflytting hele året, og søknaden vil
bli vurdert ved ledighet i plass. Husk å logge inn og slette søknaden dersom ønske om
overflytting ikke lenger er aktuelt.

Informasjon om den enkelte barnehage



Under fanen Søke barnehage i menyen på forsiden kan man klikke ”Mer info”
ved den enkelte barnehages navn.
Her finner du lenker til barnehagenes egne hjemmesider der vedtekter og
annen fast eller løpende informasjon ligger.

Er noe uklart, så spør om hjelp i barnehagen.
Lykke til med bruk av barnehageportalen!

Med hilsen
Rælingen kommune

