
Bedriftsplass 

Aker Brygge Barnehage SA tilbyr kun bedriftsplassordning, men ingen bedrifter har avtale 

om et visst antall plasser. Alle bedrifter kan derfor søke bedriftsplass. 

Som følge av at Oslo kommune praktiserer samornet opptak, må søknad om plass i Aker 

Brygge Barnehage SA fremmes via kommunen. Søknaden fylle ut via "Søknadsportalen". Får 

barnet tildelt plass, signerer bedriften en kontrakt med barnehagen. 

Ved tildeling av barnehageplass, må bedriften foreta et kapitalinnskudd på kr. 10.000. Ved 

tildeling av plass til søsken av barn med barnehageplass i Aker Brygge Barnehage SA, er 

innskuddet begrenset til kr .5.000. Først når innskuddet er betalt, kan barnet ta i bruk den 

tildelte plassen. 

Medlemsbedriftene har innflytelse på driften av barnehagen som samsvarer med 

eierandelen/innskuddet. 

Bedriftene faktureres p.t kr. 3040,- + kr. 372 i matpenger pr. mnd. for barnehageplassen.  

Førtse søsken har 30% prisreduksjon, neste har 50% prisreduksjon. 

 

 

 

In English: 

Aker Brygge Barnehage SA is offering day-care places for children for companies only, but 

no enterprises have agreements for a certain number of places. Accordingly, everybody can 

apply for a company day-care place. 

As Oslo municipality is practicing a coordinated admission service, an application for a place 

in Aker Brygge Barnehage must go through the municipality. The application is 

completed  through "Søkerportalen" / "The application gateway"). If the child is admitted a 

place, the company signs a contract with thr day-care center. 

When given a place, the enterprise must make a capital contribution of NOK 10.000. For 

siblings attending Aker Brygge Barnehage, the deposit is limited to NOK 5.000. The amount 

must be paid before the child can start using the place. 

The member enterprises have influence on operating the day-care center in line with their 

owner stake/deposit. 

The enterprise is currently billed NOK 3412,- per month for the place. This includes a hot 

meal/catering 4 days per week. 

 

 


