
Til foresatte i barnehage og SFO  

 

 
Informasjon om hypernet 

Information about hypernet 
 

Stavanger kommune tar i bruk systemet hypernet for barnehage- og SFO-opptak fra og med 1. januar 
2014. 

As of 1st of January 2014 the county of Stavanger starts using hypernet for applications for and registration of 
placing in kindergarten and SFO.  

  
I hypernet blir det lettere både å søke og tildele barnehage- og 
SFO-plasser. Logg deg på hypernet via ID-porten (med f.eks. 
Min ID, BankID eller Buypass). Når du er innlogget kan du 
endre søknad om barnehageplass, besvare tilbud om plass, 

endre type plass og si opp plass. Det samme gjelder for 
plasser i SFO.  

Hypernet makes it easier to apply for and assign children 
places in kindergartens. You log in via ID-porten

1
 (MinID, 

BankID or Buypass). Once logged in, you can change your 
application, accept or reject offers and terminate your child’s 
placing in Kindergarten. The same goes for SFO. 

 
Nytt system innebærer at alle vedtak om plass og endringer av plass vil blir gjort papirløst. Pålogging via 
ID-porten har et så høyt sikkerhetsnivå at underskrift på papir ikke er nødvendig.   

Due to the high security level in Hypernet, all offers of placing and agreements done within Hypernet substitute 
the need of signatures on papers.  
 

Siden barnehagene og SFO bruker epost-adressene i hypernet når svarbrev sendes ut er det viktig med 
oppdatert kontaktinformasjon. Kontroller derfor at din kontaktinformasjon i hypernet er korrekt. Korriger 
informasjonen hvis det er nødvendig. Det gjelder også informasjon om familierelasjoner. 

The Kindergartens and SFO will send out letter of replies using the email addresses registered in Hypernet. 
Make sure your contact information is correct. Log in and check if you need to correct any information such as 
email, address or cell phone. The same goes for family relations. 
 

Bare hovedsøker kan si opp en plass, mens medsøker kan se informasjonen i hypernet. Ta kontakt med 
barnehagen eller SFO hvis informasjonen vedrørende hovedsøker og medsøker må oppdateres.  

Only the head applicant can terminate a placing, while the co-applicant can view the information in Hypernet. 
Please contact the Kindergarten or SFO if you have any question regarding head and co-applicant. 
 

Lenken til hypernet blir å finne på våre nettsider fra 1. januar 2014. Barnehagen og SFO vil bistå de som 

ikke har tilgang til pc eller mulighet til pålogging via ID-porten.  
As of 1st of January 2014 you will find the link to Hypernet on our webpage. If you don’t have access to a 
computer or don’t have the ability to log in via ID-porten, please contact the Kindergarten or SFO for assistance.  
 
 

Med hilsen 
With regards  

 

 

 

 
Virksomhetsleder/SFO-leder 

Manager of Kindergarden/SFO 

                                                   
1
 For information about ID-porten, see http://www.difi.no/elektronisk-id/hjelp-og-brukerstotte 

http://www.difi.no/elektronisk-id/hjelp-og-brukerstotte

