
 

Kopshti është një program arsimor ditor 

për fëmijët e moshave 0 deri në 6 vjeç. 

Kopshti është hapi i parë drejt rrugës 

arsimore dhe është një hap i 

rëndësishëm në përgatitjen e fëmijëve 

për të filluar shkollën.     

Për fëmijët kujdesen persona të rritur të dashur. 

Ata luajnë dhe futen në një sërë aktivitetesh 

ndërkohë që mësojnë gjithashtu norvegjisht.  

Kopshtet bashkiake punojnë nga ora 07:30 deri në 

17:00. 

Kur mund të fillojë kopshtin një fëmijë? 

Shumë kopshte kanë vende për fëmijët e moshave 

10 muajsh e sipër. Nëse ju duhet një kopsht për një 

fëmijë më të vogël, një alternativë mund të jetë 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) në qendrën e 

qytetit të Oslos. Ata pranojnë fëmijë nga mosha 3 

muajshe. 

Sa është kostoja për të çuar një fëmijë në 

kopsht? 

Të çoni një fëmijë në kopsht kushton deri në një 

maksimum prej 2,730 NOK në muaj. Nëse keni të 

ardhura të pakta ose keni disa fëmijë në kopsht, do 

të paguani më pak. Disa njerëz kanë të drejtë për 

kopsht falas. 

Faqja e internetit të autoritetit lokal do t'ju tregojë 

sa është çmimi që mund të prisni: 

www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-

betaling 

Zbatohen tarifa të ndryshme për fëmijët në CIA 

dhe këto llogariten mbi bazën e kohës së kaluar në 

kopsht.  

Aplikoni për një vend në kopsht 

Afati për aplikimet për kopshtin është 1 marsi. 

Nëse aplikoni para këtij afati dhe fëmija juaj do të 

jetë një vjeç ose më shumë në nëntor të këtij viti, 

do të merrni një ofertë nga një kopsht për të filluar 

midis periudhës së gushtit dhe nëntorit. Nëse nuk e 

bëni aplikimin në kohë, përsëri mund të aplikoni, 

por mund të duhet më shumë kohë derisa të 

gjendet vendi. 

Në kopshtin CIA, ju aplikoni direkt për një vend në 

kopsht në çfarëdo kohe të vitit.  

Mund të gjeni gjithashtu një listë të kopshteve dhe 

vendeve ku ndodhen në faqen e internetit të 

autoritetit lokal. Mund të gjeni gjithashtu 

informacione rreth kopshteve të ndryshme si orët e 

punës dhe çfarë moshe duhet të ketë fëmija që të 

ketë të drejtën për një vend në një kopsht të 

caktuar.  

www.oslo.kommune.no/barnehage  

Mund të aplikoni për një vend në kopsht në faqen e 

internetit të autoritetit lokal.  

Nëse ju duhet ndihmë me aplikimin, ju lutem 

kontaktoni qendrën e shërbimit lokal. 
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