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Innledning
Denne kommunale veilederen for Haugesundsbarnehagene ”Spesialpedagogisk
hjelp og tilbud til barn med særskilte behov” er ment å fungere som et oppslagshefte
for ansatte i barnehagene. Økt informasjon = økt kompetanse på området.
I tillegg er den tenkt å være et informasjonshefte som skal gi foreldre til denne gruppe
barn en oversikt over det spesialpedagogiske tilbudet barna i
Haugesundsbarnehagene kan forvente å motta, hvordan hjelpen kan organiseres og
hvem som har ansvar for hva.
Den inneholder også praktiske opplysninger om tilbud og rettigheter,
kompetansebygging, pedagogisk materiell, dokumentasjon, taushetsplikt og
refusjonskrav.
I barnehageloven sier formålsparagrafens første ledd at barnehagen skal gi alle barn
under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje
i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
I §2 som sier noe om barnehagens innhold, presiseres det blant annet at
barnehagen skal ta hensyn til barnets alder, funksjonsnivå , kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn.
Alle barn har rett på et tilrettelagt tilbud i barnehagen. For noen barn krever det
ekstra tilrettelegging å få til gode læringsaktiviteter barnet kan gjøre seg nytte av.
Barn med nedsatt funksjonsevne kan for eksempel ha behov for fysisk tilrettelegging
eller miljøstøtte fra en voksen for å kunne delta i de daglige aktivitetene i
barnehagen.
Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp er barn som trenger et individuelt
tilrettelagt tilbud for å sikre en forsvarlig utvikling. Hvis foreldrene og barnehagen er
bekymret for barnets utvikling, skal prosedyrer for søknad om spesialpedagogisk
hjelp følges.
Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i opplæringsloven:
Spesialpedagogisk hjelp
Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk
hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldreveiledning. Hjelpen
kan knyttes til barnehager, skoler, sosial- og medisinske institusjoner og liknende,
eller organisert som eget tiltak. Hjelpen kan gis av den pedagogisk- psykologiske
tjenesten PPT eller av en annen sakkyndig instans. (Opplæringslovens §5-7)
Hovedformålet med hjelpen er å bidra til at barnet blir bedre rustet til å begynne på
skolen . Foreldrenes medvirkning er en viktig forutsetning for at den
spesialpedagogiske hjelpen skal fungere.

3

Kommunale prosedyrer ved søknad om spesialpedagogisk hjelp

Statlige føringer
I veileder til opplæringsloven er saksgangen ang. spesialpedagogisk hjelp
beskrevet i 6 faser. I tilknytning til fasene er det i Haugesund kommune utarbeidet
prosedyrer som beskriver tiltak og ansvarsforhold.

Kommunale prosedyrer

(Vi bruk er fasene sk issert i i statlig veileder for
spesialpedagogisk hjelp - Opplæringsloven)

Fase 1: Før tilmelding og utredning
Statlige føringer:
Ved mistanke om at et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp:
Foreldre ber om sakkyndig vurdering, eller søker om spesialpedagogisk hjelp.
Dersom det er barnehagen som mener at barnet har behov for
spesialpedagogisk hjelp, må det innhentes samtykke fra foreldre til at det akn
foretas en sakkyndig vurdering.’

Kommunale prosedyrer:
Før tilmelding har styrer / pedagogisk leder ansvar for å:
Kartlegge barnet ved hjelp av passende kartleggingsmateriell
Innkalle til samtale med foresatte og foreslå hørsel og synssjekk.
Prøve ut tiltak innenfor det ordinære barnehagetilbudet
Hvis barnet får nødvendig hjelp. Skriftliggjøres og arkiveres konklusjonen.
Hvis ikke, går en i samråd med foresatte videre til fase 2.
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Fase 2: Tilmelding til PP- tjenesten
Statlige føringer
Saken sendes til PP- tjenesten for sakkyndig vurdering.

Kommunale prosedyrer (Rutinebeskrivelse på HK intranett)
Barnehagen sender henvisningsskjema til PPT ved å:
Fylle ut skjema og skrive en pedagogisk rapport etter fastsatt mal.
Legge ved andre aktuelle rapporter som eks. Askeladden språkscreening,
TRAS (Tidelig registering av språk), Alle med , ASQ -SE(Age and Stages
Questionaries – Sosial-Emotional) eller annen observasjon.

Fase 3 : Sakkyndig vurdering av barnets behov
Statlige føringer
PP-tjenesten gjennomfører en sakkyndig vurdering som består av utredning
og tilråding.
PP- tjenesten har plikt til å rådføre seg med foreldre i arbeidet med å utforme
tilbud om spesialpedagogisk hjelp, og skal legge stor vekt på deres
synspunkter. Jf.§5-4 tredje ledd.
Foreldre har rett til å få kunnskap om innhold i den sakkyndige vurderingen.
Kommunale prosedyrer
Den sakkyndige vurderingen skal blant annet utrede og ta standpunkt til:
Sen utvikling eller lærevansker hos barnet, og andre forhold som er viktig for
barnets utvikling.
Realistiske mål for barnets utvikling og læring.
Hvilken type spesialpedagogisk hjelp som vil gi barnet en forsvarlig utvikling.
Tilråding skal inneholde en beskrivelse av innhold, omfang og organisering av
hjelpen.
Den sakkyndige vurderingen sendes til Vedtaksansvarlig i HK – Breidablik
læringssenter – spesialpedagogisk team – førskole som har delegerer myndighet til å
fatte enkeltvedtak i saken.
Foreldre og aktuell barnehage skal ha kopi av sakkyndig vurdering.

Fase 4: Vedtak
Statlige føringer
Kommunen har ansvar for at enkeltvedtak fattes. Enkeltvedtaket kan gi
medhold i eller avslag på kravet om at barnet har rett til spesialpedagogisk
hjelp.
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Foreldre har rett til å uttale seg før det fattes enkeltvedtak, og deres syn skal
tillegges stor vekt. Retten til å uttale seg gjelder særlig ved avvik fra den
sakkyndige vurderingen.
Før det fattes enkeltvedtak skal det innhentes samtykke fra foreldrene.
Hjelpen skal inneholde tilbud om foreldrerådgiving.
Foreldre kan klage dersom barnet ikke gis rett til spesialpedagogisk hjelp eller
dersom de er uenige i vedtaket.
Kommunale prosedyrer
Saksbehandler ved PP-tjenesten er i dialog med foreldre i
utredningsprosessen.
Enkeltvedtak skal i hovedsak fattes i trå med sakkyndig tilråding.
Klagefrist er satt til 3 uker etter at foresatte er gjort kjent med vedtaket.

Fase 5 : Planlegging og gjennomføring
Statlige føringer
Hjelpen til barnet settes i gang i samsvar med enkeltvedtaket.
Kommunale prosedyrer
Barnehagen v/ enhetsleder har ansvar for at det utarbeides en mål- og tiltaksplan
med utgangspunkt i barnets behov. Det skal gjøres i nært samarbeid med foreldrene.
Skal foreligge innen 6 uker fra arbeidet med barnet starter. (Jfr. Veileder )
Planen skal inneholde klare mål og tiltak og den skal være i samsvar med
sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.
Planens delmål skal være konkrete, oppnåelige og målbare.
Hvis ikke annet er avtalt, skal spesialpedagogen ha ansvar for å skrive planen.
Pedagogisk leder og andre som er sentrale i oppfølging av barnet skal delta i
arbeidet med å fastsette mål og gjennomføre tiltak.
Pedagogisk leder har ansvar for at det skrives måneds-kvatalsrapport ifht.
effekt av igangsatte tiltak.
Planen skal brukes som et redskap for å fremme barnets utvikling og må være
kjent av alle som arbeider med barnet og barnegruppa.
Arbeidet med å utarbeide mål- og tiltaksplan starter umiddelbart når
enkeltvedtak er fattet .
Planen justeres / fornyes etter den halvårlige evalueringen.
Kopi av mål – og tiltaksplan sendes foresatte, Breidablikk læringssenter v/
spesialpedagogisk team førskole og PPT v/ saksbehandler.
Måneds-kvartalsrapport sendes Breidablikk læringssenter v/spesialpedagogisk team
– førskole og PPT v/ sakbehandler.

Fase 6: Evaluering
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Statlige føringer
Utarbeiding av halvårsrapport.
Halvårsrapport sendes foreldre og kommunen

Kommunale prosedyrer:
Barnehagen har ansvar for å utarbeide en skriftlig evaluering hvert halvår.
Halvårsrapporten skal evaluere hvordan i gangsatte tiltak har virket, om barnet
er på veg mot målet eller har nådd målet og hvordan barnet har utviklet seg.
Rapporten skal også evaluere den spesialpedagogiske hjelpen, og den skal
inneholde en vurdering av behov for videreføring av hjelpen.
Hvis ikke annet er avtalt skal spesialpedagog ha ansvar for å skrive
evalueringsrapporten. Arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med pedagogisk
leder i barnehagen.
Rapporten skal være realistisk og konkret samtidig som den skal vise vei
framover. Hvis det visere seg at barnet ikke er på veg mot målet, bør det
vurderes om det bør settes andre mål. Det samme gjelder når tiltak ikke fører
til utvikling.
Styrer har ansvar for at det settes av tid til samarbeid om og skriving av
evalueringsrapport.
Frist for utarbeiding av evalueringsrapport er satt til 15. januar og 01. juni
Kopi av evaluerings- halvårssrapport skal sendes foresatte, PPT og
Spesialpedagogisk team- førskole. Dersom det foreligger samtykke fra
foreldre skal skolen også ha kopi før skolestart.
Halvårsrapport vil sammen med sakkyndig vurdering være med å danne grunnlag
for eventuelle videre vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
I de tilfeller hvor barnets behov for spesialpedagogisk hjelp er stabilt og godt
dokumentert, kan tilråding fra PPT være gjeldende for mer enn ett år. Dette skal i
tilfelle framgå av den sakkyndige vurderingen.
Aktuelle maler og skjema:
Mål og tiltaksplan
Evalueringsrapport,
Pedagogisk rapport,
Mal for samarbeid typer /veiledning med foreldrene/ ansatte /spes.ped.
Henvisningsskjema PPT,
Henvisningsskjema Fysio - ergoterapeutisk bistand
Henvisingsskjema logoped
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Barnehagens ansvar og oppgaver
Styrer

Pedagogisk leder

Styrer skal se til at det enkelte barn får
den spesialpedagogiske hjelpen det er
behov for, og at det blir satt inn tiltak i trå
med enkeltvedtaket.

Pedagogisk leder har det daglige
ansvaret for tilbud til alle barn i sin
barnegruppe. Lederen skal sørge for at
den spesialpedagogiske hjelpen blir fulgt
opp, og at de som er involvert får
muligheter til å samarbeide.

Det innebærer blant annet å:
Følge opp innhold, organisering og
omfang av den spesialpedagogiske
hjelpen som er beskrevet i tilrådingen fra
PPT .
Fordele ressursene på den måten som
gir best utbytte for barnet, eks. antall
dager og / eller tidspunkt der behovet er
størst.
Sikre at timer tildelt i enkeltvetaket
brukes til barnet (direkte arbeid eller
samarbeid om).
Legge til rette for timeplanfestet
samarbeid mellom spesialpedagog,
pedagogisk leder, fysio og ergoteapeuter
og annet personale som har særskilte
oppgaver i forhold til barnet.
Sørge for at personalet får veiledning og
opplæring når det er behov for det.
Legge til rette rom og utstyr ut i fra
barnets behov (tilgjengelig og egnet rom,
gode lys og lydforhold og annen
tilrettelegging).
Sørge for at barnet får spesialpedagogisk
hjelp gjennom hele barnehageåret, dvs.
å finne løsninger som fungerer ved
sykdom og lengre fravær som ferier.

Pedagogisk leder har videre ansvar for at
personalet på avdelingen/barnegruppa er kjent
med mål og tiltak for enkeltbarn på samme måte
som de skal være kjent med barnehagens mål og
rammer. Leder har også ansvar for å stimulere til
at personalet drar i samme retning og jobber mot
de målene som er satt.

Styrer og pedagogisk leder har ansvar
for informasjon til foreldrene.
Styrer og pedagogisk leder har
ansvar for at barnehagens mål og
rammer er klarlagt for personalet,
at det utarbeides en felles
forståelse for målet blant
medarbeiderne og for at
foreldrene får god og tilstrekkelig
informasjon om barnehagens
virksomhet.
(Rundskriv F-08/2006,
Barnehageloven,del 5, kap.4)
Pedagogisk leder har ansvar for å invitere
foreldre til samarbeid om mål og tiltak for det
spesialpedagogiske arbeidet.
Foreldresamtaler bør finne sted minst en
gang pr. halvår i forbindelse med utarbeiding
og justering av mål- og tiltaksplan.
Spesialpedagog og evt. fagarbeider /
assistent bør delta på disse samtalene.
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Spesialpedagogisk hjelp etter vedtak i Opplæringslovens §5-7
Spesialpedagog ansatt i spesialpedagogisk team – førskole, har i oppgaver å gi
spesialpedagogisk hjelp til ett eller flere barn i barnegruppa. Hjelpen skal være i trå
med tilråding fra PPT og enkeltvedtak.
Det er viktig å ta hensyn til barnets interesser og behov ved planlegging, organisering
og tilrettelegging av det spesialpedagogiske tilbudet. Den spesialpedagogiske
hjelpen kan gis i stor eller liten barnegruppe eller individuelt.
Spesialpedagogen har i samarbeid med pedagogisk leder ansvar for å utarbeide en
mål- og tiltaksplan for den spesialpedagogiske hjelpen. Samarbeidet med foreldrene
er viktig i utviklingen av en slik plan. Veiledning av foreldre og ansatte i barnehagen
skal inngå som en del av den spesialpedagogiske hjelpen. Et godt samarbeid mellom
alle som jobber med barnet er nødvendig for å følge opp mål- og tiltaksplan for
barnet på en god måte.
Den spesialpedagogiske hjelpen tildeles i form av direkte hjelp til barnet. Hjelpen gis
av spesialpedagog enten en til en, i gruppe og / eller gjennom veiledning av
personalet og foresatte.
Haugesund kommune ved spesialpedagogisk team har ansatte som ambulerer
mellom barnehagene i kommunen og gir denne hjelpen. Teamet består av
spesialpedagoger / lærere som har spesiell kompetanse på barns ulike
utviklingsområder, læring og utviklingsfremmende aktiviteter og tiltak tilpasset barns
ulike forutsetninger og behov.
MILJØSTØTTE
Som del av det spesialpedagogiske tilbudet barnet mottar kan hjelpen omfatte
miljøstøtte i form av støttepedagog / fagarbeider eller assistent. Miljøstøtte skal
knyttets opp i mot barnet. Det er kvaliteten på det totale tilbudet som avgjør hvor stor
nytte barnet har av tiltakene.
Miljøstøtten som jobber opp mot enkeltbarnet må være kvalifisert for oppgaven og
inneha den kompetansen som kreves eller få den opplæring som er påkrevd.
Kunnskapsdepartementet har i veileder til opplæringsloven lagt til grunn at bruk av
assistent ”kan betraktes som et element i rettmessig spesialpedagogisk hjelp etter
loven, dersom bruken av assistent fremstår som et forsvarlig og adekvat tiltak som er
egnet til i rimelig grad og oppnå det formål som loven her skal sikre.”
Når assistent skal gi spesialpedagogisk hjelp, er det særlig viktig å sikre jevnlig
veiledning. Det skal være avklart hvilke tiltak assistenten har delansvar for . Den
halvårlige rapporten skal dokumentere hvordan timene har vært brukt, hvilke tiltak
som er gjennomført og effekten av tiltakene.
PERSONALET
Avklaringsrunder i personalet er viktig når det tildeles spesialpedagogisk hjelp og /
eller miljøstøtte for ett eller flere barn. Hva forventer personalet av hverandre? Hva
innebærer det at barnet skal være en del av gruppa ? Hvem tar ansvar hvis
miljøstøtte eller spesialpedagog er fraværende? Hvordan sikre at mål- og tiltaksplan
følges opp på en god måte?
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For å kunne praktisere inkludering kreves det at både styrer og personalgruppa ser
alle barna som sitt felles ansvar.

Samarbeid med foreldre
Lov om barnehager – Oppl.loven -Rammeplan for barnehager
Foreldre er barnehagens viktigste samarbeidspartnere og de som kjenner barnet
best. Dette understrekes både i Lov om barnehager og Opplæringsloven. Å møte
hverandre med gjensidig respekt, anerkjennelse og forståelse er grunnleggende for
det samarbeidet som må finne sted for å gi et godt spesialpedagogisk tilbud til barna
og for å utvikle et godt samarbeid partene imellom.

Veileder til Opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet.
Dersom barnehagen mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp,
må det innhentes samtykke fra foreldrene til at det kan foretas en sakkyndig
vurdering. (Fase 1)
Foreldre har rett til å få kunnskap om innholdet i den sakkyndige vurderingen
(Fase 3)
Foreldre har rett til å uttale seg før det blir fattet enkeltvedtak, og deres syn
skal tillegges stor vekt. Retten til å uttale seg gjelder særlig ved avvik fra den
sakkyndige vurderingen. (fase 4)
Hjelpen skal inneholde tilbud om foreldrerådgiving(fase 4)
Foreldre kan klage dersom barnet ikke gis rett til spesialpedagogisk hjelp eller
dersom de er uenige i innholdet i enkeltvedtaket (fase 4)
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Veiledende spesialpedagogiske samarbeidsrutiner/fora
Det kan være lurt å planlegge alle møter knyttet opp til enkeltbarn i en skjematisk oversikt høst og vår.
Når spesialpedagog starter opp sitt arbeid kan de sammen med pedagogisk leder bli enige om alle
datoer for samarbeidet. Datoer sendes til styrer / enhetsleder som kaller inn de aktuelle partene til
møtene. Dette vil også være en dokumentasjon på samarbeidet rundt enkeltbarnet.
Type møte
Ansvarsgruppemøte
Brukes på barn som
etter søknad har fått
innvilget rett til
Individuell plan.
Fagmøte.
Brukes til å gjennomgå
eks. barn som har
store og sammensatte
hjelpebehov, alvorlige
medisinske lidelser
eller diagnoser.
Hvordan skal hjelpen
organiseres?
Oppstartsmøte
Møte med nye foreldre
som har barn som er
tildelt
spesialpedagogisk
hjelp

Samarbeidsmøter
Møter som har til
hensikt å utarbeide og
evaluere innhold og
tiltak i mål og
tiltaksplaner
Arbeidsmøter /
veiledning
Veiledning på
organisering av
spesialpedagogisk
hjelp og tiltak.
Evalueringsmøte
Evaluering av det
spesialpedagogiske
totaltilbudet barnet
mottar i barnehagen.

Når
2 ggr pr. år.
Mai
November

Hvem deltar
Beslutningsansvarlige
tjenesteytere.

Ansvar
Koordinator oppnevnt i
forbindelse med IP –
individuell plan.

1 gang pr. år – høst
ved oppstart av nytt
barnehageår.
Sett av en dag der en
avvikler alle møter
samtidig.

Enhetsleder / styrer
Pedagogisk leder
PPT
Spesialpedagog
Evt. andre faginstanser
som skal være med i
samarbeidet rundt
barnet.

Styrer / enhetsleder
kaller inn.

Høst – ca. september

Foreldre
Spesialpedagog
PPT
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Logoped
Pedagogisk leder /
støttepedagog
Barnets
primærkontakt/assistent
Fysio- ergoterapeuter
Andre
Foreldre
Spesialpedagog
Barnehage

Pedagogisk leder

Hver annen måned

Assistent/ fagarbeider /
støttepedagog – evt.
foreldre

Spesialpedagog

2 ggr. pr år
Mai/juni
Desember

Foreldre
Spesialpedagog
PPT
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Logoped
Pedagogisk leder /
støttepedagog
Barnets
primærkontakt/asistent
Andre
Foreldre
Skole
SFO

Enhetsleder / styrer

Hver annen måned

Kan være lurt å sette
av tid til flere møter på
en dag / den enkelte
saksbehandler PPT
Overføringsmøte
barnehage – skole
For barn med nedsatt

1 gang pr år – innen
01. juni.
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Referent: Ped.leder.

Referent: Ped.leder

Pedagogisk leder
Referent: Ped.leder

Referent: Ped.leder

Enhetsleder / styrer
Referent: Ped.leder

funksjonsevne.
Evt. Minoritetsspråklige
barn.
Se veileder overgang
bhg-skole.

Barnehage
Evt. PPT

Barn med nedsatt funksjonsevne
Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe. Det dreier seg om barn
som har skade eller avvik i sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller
biologiske funksjoner. Barn kan ha tapt eller fått skade på en kroppsdel eller i en av
kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelse-, synseller hørselfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser pga.
allergi, hjerte-og lungesykdommer. (St.melding nr.40 2002 – 2003)
Etter barnehagelovens §13 har barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved
opptak i barnehage. Bestemmelsen synliggjør at barn med nedsatt funksjonsevne
skal ha fortrinnsrett til barnehageplass dersom en sakkyndig instans mener at
funksjonsnedsettelsen og konsekvenser av denne skaper et større behov for
barnehageplass for dette barnet enn det behovet førskolebarn ellers har for
barnehageplass. Begrunnelsen for bestemmelsen er at disse barna har et større
behov for et barnehagetilbud for å oppnå best mulig integrering og individuell
utvikling. (Veileder til Oppl.loven om spesialpedagogisk hjelp .pkt. 2.7)
Søknad om tilskudd
Alle som driver godkjente barnehager kan søke kommunen om tilskudd til tiltak for
barn med nedsatt funksjonsevne da kommunen er ansvarlig for å finansiere hjelp til
barn med nedsatt funksjonsevne, enten det er tale om særskilt tilrettelegging av det
ordinære barnehagetilbudet eller spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §57.
Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp, kan i noen tilfeller trenge ekstrastøtte
og tilrettelegging utover denne hjelpen. Andre barn har ikke behov for
spesialpedagogisk hjelp. Men kan i ulik grad ha behov for ekstra tilrettelegging eller
voksenstøtte.
I søknad om tilskudd, må barnehageeier / styrer gjøre rede for og begrunne hvilke
behov barnehagen har for eks. ekstraressurser pga. at de har flere barn med nedsatt
funksjonsevne i barnehagen. Det kan gjelde ressurser til utstyr, fysisk tilrettelegging
eller ekstra personale. Barnehagen må vurdere i hvor stor grad det er mulig å
samodne ressursene for å følge opp flere barn og se muligheter innenfor egen
ramme.
Kommunen vurderer søknad og fatter vedtak om tildeling. Midlene fordeles etter en
konkret vurdering av behovet i den enkelte barnehage og hos det enkelte barnet.
Tilskuddet gis til barnehagen – ikke til enkeltbarn.

12

Kriterier for søknad
Haugesund kommune har pr. 2011 satt 3 kriterier som vil være styrende for om
barnehagen kan søke midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne:
1. Barn med diagnoser som krever spesiell tilrettelegging pga.
funksjonsnedsettelsen.
2. Barn med store og omfattende samspill og- atferdsvansker.
3. Barn med omfattende språk- og kommunikasjonsvansker.
Innenfor punkt 1 må det foreligge sakkyndig vurdering hvor det fremkommer hvilke
vansker eller andre særlige forhold som gjør at barnet trenger ekstra tiltak for å
kunne nyttegjøre seg det ordinære oppholdet i barnehagen.
For punkt nr 2 og 3 skal det foreligge en rapport fra barnehagen hvor det
fremkommer hvilke tiltak barnehagen selv har igangsatt før søknaden er sendt inn.
Søknader hvor dette ikke foreligger vil ikke bli tatt under behandling.
Det er ikke mulighet for å søke om midler til innkjøp av mat eller kjøkkenpersonale ift
ulike matallergier.
Det er ikke anledning for barnehagene å påklage svar på søknad om tilskudd til barn
med nedsatt funksjonsevne. Dette fordi Haugesund kommune ikke har plikt til å
fordele denne type midler.
Haugesund kommune har utarbeidet eget søknadskjema til dette formål.
Søknad sendes til:
Haugesund kommune , seksjon skole og barnehage
Barnehagefaglig rådgiver
Postboks 2160,
5504 Haugesund
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Overgang fra barnehage til skole
Statlige føringer
Samarbeid mellom barnehage og skole er en forutsetning for å skape en god
overgang. For barn med særlige behov, vil det være noen ekstra utfordringer knyttet
til hvordan barnet kan få den særskilte tilpasningen de har behov for.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veileder om samarbeidet mellom
barnehage og skole :”Fra eldst til yngst” Samarbeid og sammenheng mellom
barnehage og skole.
I veilederen blir det lagt vekt på punkter som barnehagen og skole bør samarbeide
om.
Veilederen anbefaler at:
Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skole og skolefritidsordningen
forbereder seg på å ta i mot barnet.
Barnet blir kjent med skole i god tid før første skoledag.
Det er sammenheng mellom progresjon i læringsforholdet i barnehage og
skole.
Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har
muligheter for aktivt medvirkning i denne.
Pedagoger i barnehage og skole har felles møteplasser for
forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging.
Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak
gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og
private barnehager og skoler.
Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for
samarbeid.

I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det:
Dersom det er behov for mer omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i
god tid før barnet begynner på skolen.(Kunnskapsdepartementet 2006:53)

For å kunne gi god tilpasset opplæring er det viktig at skolen får
informasjon om hvordan de kan legge til rette for barn som har hatt
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, og hvilke tiltak som kan være
nyttige for å fremme en god utvikling.
Om barnet skal ha spesialundervisning etter §5.1 når de begynner i skolen vurderes
av PP- tjenesten etter samtykke fra foreldre.
Barn med nedsatt funksjonsevne kan kreve særlige tiltak og tilrettelegging som gjør
at planleggingen av skolestart blir mer omfattende. Ofte er flere aktører involvert og
det er viktig å starte tidlig med overføring av informasjon.
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Kommunale overgangsrutiner
For å sikre en god overgang mellom barnehage og skole, har Haugesund kommune
utarbeidet overgangsrutiner og veileder for alle barn som skal begynne på skolen.
HK har i tillegg utarbeidet egen rutinemal for å sikre informasjonsflyt rundt barn som
har behov for spesiell tilrettelegging i skolen. Hensikten er å sikre at tilbudet for
eleven er på plass fra første dag.
Beskrivelse av rutinen:
Rolle
Trinn i
(Eks: bruker, ansatt,
prosessen
enhetsleder osb.)
Barnehagen v/ Styrer

1

PPT

2

PPT

3

Skolen ved rektor
Rådmann
Skolen v/ rektor

4
5
6

Barnehagen ved styrer /
enhetsleder

7

Barnehagen v/ styrer /
enhetsleder

8

Skolen v/ rektor

9

Aktivitet
Høsten før skolestart.
Innhente samtykke fra foresatte for overføring av
informasjon til skolen.
Overfører informasjon til skolen i sammenheng
med samarbeidsmøter høsten før skolestart.
(Gjelder spesialet barn med omfattende
tilretteleggingsbehov)
Sakkyndig tilråding innen 20. februar som en
hovedregel.
Søker om tildeling av ekstraressurser.
Tildeler ekstraressurser innen utgangen av mars.
Fatter enkeltvedtak.
Vedtak sendes foresatte med kopi til PPT innen
utgangen av april.
Våren før skolestart:
Oppdatere målplaner/lage pedagogisk
rapport/evalueringsrapport.
(Kartlegging, observasjoner, sterke + svake
sider, funksjonsnivå i ulike sammenhenger,
beskrivelse av barnet generelt) – skal foreligge til
overføringsmøte med skolen.
Innkalle til overføringsmøte mellom barnehage
og skole, spesialpedagog, PPT og foreldre innen
1. juni
Høsten etter skolestart:
Innkalle kontaktlærer, spesialpedagog, foresatte
og spesialpedagog fra barnehage(ved behov) til
samarbeidsmøte med PPT og eventuelle andre
faginstanser innen utgangen av september.

NB!! Overføring av opplysninger mellom barnehage og skole skal klareres med
foreldre i eget samtykkeskjema før prosessen settes i gang.

Aktuelle skjema/ rutinebeskrivelser / veiledere:
Kommunal veileder Overgang barnehage - skole – Ny rev. Oktober 2011
Rutinebeskrivelse for barn med behov for spesiell oppfølging. Overgang
barnehage – skole. ( Fase 6 i veileder)
Samtykkeskjema fra foreldre ang. overføring av opplysninger – eks.
evalueringsrapport.
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TILBUD OG RETTIGHETER
Aktuelle samarbeidsparter
Haugesundsbarnehagene samarbeider med ulike kommunale hjelpeinstanser som
PPT, helsestasjon, barneverntjenesten, fysio-og ergoterapitjenesten,
logopedtjenesten. Som en del av den spesialpedagogiske hjelpen kan barnet blant
annet får tilbud om hjelp/trening av logoped, synspedagog, audiopedagog og fysio-og
ergoterapeut.
Disse tjenesteområdene er samlet i Senter for barn og unge der PPT har to
hovedoppgaver i forhold til barnehagene:
1. Bistå barnehagene med kompetansebygging og organisasjonsutvikling for å gi
et godt tilbud til barn med spesielle behov. Dette kan eks. være veiledning på
individ og / eller systemnivå, kurs og nettverksarbeid.
2. Gi sakkyndig vurdering og tilråding.
PPT vurderer behov for kontakt med de statlige kompetansesentrene som også i
aktuelle saker bidrar med kurs og veiledning.
BASEN – forebyggende lavterskeltilbud for foreldre med barn i alderen 0 - 6 år.
Barnehagen kan formidle kontakt om de har foreldre som strever med psykisk helse
eller er bekymret for eget barns utvikling. Basen er bemannet med klinisk pedagog,
Marte Meo terapeut og helsesøster. www.basen.no
Basen tilbyr:
Vurdering av barnets utvikling
Hjelp i oppdragelsesspørsmål
Hjelp til samspill mellom barn og foreldre
Bistå i samarbeid med andre hjelpeinstanser
Du kan også snakke med personalet på helsestasjonen.
Psykososiale team – hensikten er å forebyggende psykososiale vansker hos barn i
barnehagern - tverrfaglig veiledning for ansatte i Haugesundsbarnehagene . Dette er
et tverrfaglig samarbeid mellom styrer i barnehager, helsesøster, barneverntjenesten
og PPT. De kommunale barnehagene er pålagt å delta i ett av de fem psykososiale
teamene som er etablert. Alle barnehager oppfordres til å prioritere å delta.
Breidablikk læringssenter - Spesialpedagogisk team – førskole
Alle spesialpedagoger er ansatte ved Breidablikk læringssenter og tilbyr
spesialpedagogisk hjelp til barn i Haugesundsbarnehagene. Spesialpedagogisk hjelp
kan gis i barnehage, institusjon, i hjemmet eller tilsvarende egnet sted. Hjelpen kan
organiseres som følger:
Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene
Spesialpedagogisk hjelp som tilbud i stall – ”Viksestallen”
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Spesialpedagogisk hjelp som Marte Meo veiledning til foreldre og ansatte i
barnehager
Spesialpedagogisk hjelp som PMTO veiledning til foreldre og ansatte i
barnehage.
Spesialpedagogisk hjelp i logoped - språkgrupper i barnehagen eller på
”Basen”
Seksjon skole - barnehagene i Haugesund kommunen tilbyr kurs, veiledning,
nettverksamlinger. Kompetanseheving og kvalitetsutvikling i barnehagene vil også
komme barn med særskilte behov til gode.

Forsterkede barnehager i Haugesund kommune
I Haugesund er 2 av de kommunale barnehagene definert som forsterkede
barnehager. Solandsbakken og Hemmingstad. Dvs. at de er spesielt tilrettelagt og
arealmessig tilpasset barn med omfattende hjelpebehov. En av barnehagene er
arealmessig større enn det som er norm for å kunne gi et integrert tilbud til de barna
som har behov for ekstra areal for opphold, lek og aktivitet, og behov for skjerming. I
tillegg stilles det ytterligere krav til spesialpedagogisk kompetanse enn i en ordinær
barnehage.
Det er et mål at tilbudet er kvalitetsmessig godt og ikke framstår som institusjonelt. I
tillegg Hva innebærer så det?
Effektivisering – bedre utnyttelse av ressurser – reduksjon av antall årsverk
Samordning av kompetanse – spesialisering innenfor spesielle fagomårder.
Bedre utnyttelse av ressursene – flere barn får hjelp
Spisset kompetanse –hjelp og tiltak kan komme raskere i gang.
Et kvalitetsmessig godt tilbud betinger at en prioriterer å styrke
allmennpedagogisk kunnskap og kompetanse i barnehagen.
Haugesund kommune satser spesielt på spesialpedagogisk kompetanse i
forsterkede barnehager.
Fysiske rammer skal gjøre et barnehagetilbud mer tilgjengelig og tilrettelagt
både for barnet og de ansatte.

Tverretatlig samarbeid
Både foreldre og fagpersoner opplever ofte behov for å bedre samordning av
tiltakene for et barn med omfattende hjelpebehov. For å samordne de ulike tilbudene
og for å kunne gi et mer helhetlig tilbud til barnet og familien, kan det være behov for
samordningsmøter. På s. 9 gis et eksempel på hvordan samordning av
spesialpedagogisk hjelp kan gjennomføres.
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder ”Fra bekymring til handling” En
veileder om tidlig innsats på rusområdet. Bestillingsnummer : IS-1742 Utgitt: 03/2010
I veilederen ønsker helsedirektoratet å sette fokus på hva som kan gi grunn til
bekymring for et mulig rusrelatert problem, og gir forslag til hva vi kan gjør for lettere
å gå fra bekymring til handling. Veilederen kan også brukes i saker der det er
mistanke om psykisk sykdom i familien og barn som pårørende.
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Individuell plan
Noen barn har rett til å få utarbeidet en individuell plan –IP eller en habiliteringsplan.
Dette gjelder barn som trenger langvarige og koordinerte helsetjenester. Denne
retten er forankret i bla. lov om pasientrettigheter. (1999) og lov om
spesialhelsetjenesten (1999,§2-5)
Barn som etter søknad får innvilget rett til individuell plan får oppnevnt en
koordinator.
Haugesund kommune har utarbeidet rutinebeskrivelse som har til hensikt å sikre at
tjenestemottaker som har rett på individuell plan får utarbeidet en IP- individuell plan i
henhold til gjeldene lover og avtaleverk.
Det er helseforetaket og kommunens helse- og sosialtjenestem som har ansvar for å
utarbeide IP. Det understrekes imidlertid at planarbeidet må koordineres og at
etatene skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et
helhetlig tilbud for pasientene.
Et barn med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for oppfølging fra ulike instanser
på kommunalt og statlig nivå. IP skal sikre at det blir gitt et helhetlig , koordinert og
individuelt tilpasset tjenestetilbud, og at det er en person som har hovedansvaret for
at planen er koordinert og følges opp.
Foreldrene skal gi samtykke til at det utarbeides IP for sitt barn, og de har rett til å
delta i arbeidet med planen. (Veileder til forskrift om individuell plan,2005)
Søknad om IP sendes haugesund kommune - Koordinerende enhet v /
Bestillerkontoret .

Samordnet opptak i barnehagen
Etter barnehagelovens § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved
opptak i barnehage. Dette gjelder dersom en sakkyndig instans mener at barnet har
et større behov for barnehageplass enn førskolebarn ellers har.

Reduksjon av foreldrebetaling
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen etter vedtak i
Opplæringslovens § 5-7, har rett til å få denne hjelpen gratis. Det skal derfor gis
fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barnet etter enkeltvedtak er tildelt
spesialpedagogisk hjelp.

Tegnspråkopplæring
Opplæringslovens §2-6 gir rett til tegnspråkopplæring. Formålet med denne
bestemmelsen er å bidra til at hørselhemmede barn skal være like godt språklig
forberedt til å begynne på skolen som andre barn. (Ot.prp. nr. 46 1997 – 98)
Tilbudet om tegnskråkopplæring har ingen nedre aldersgrense. Når et barn har et slikt behov
skal det innhentes sakkyndig vurdering.
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Skyss
Opplæringslovens §7-6 gir visse rettigheter til skyss for barn under opplæringspliktig
alder som får tildelt spesialpedagogisk hjelp. Retten til skyss er avhengig av at ”det
av særlige hensyn er nødvendig å ta i mot hjelpen”. Dette er tilfelle dersom skyssen
fra hjemmet til stedet hvor hjelpen gis medfører en urimelig stor byrde for foreldrene
sammenliknet med andre foreldre som har barn i barnehage.
Foreldre må selv søke- kan få bistand til søknad
Søknad sendes : Haugesund kommune v/ seksjonsansvarlig skole og barnehage

Utsatt /framskutt skolestart
Barn i Norge skal til vanslig begynne på skolen det kalenderåret de fyller 6 år.
Opplæringslovens § 2-1 åpner for utsatt og framskutt skolestart
Utsatt skolestart vil kunne innvilges dersom en etter sakkyndig vurdering er i tvil om
barnet har kommet langt nok i sin utvikling til å begynne på skolen, og dersom
foreldrene krever det. Her gjelder også FNs barnekonvensjon (1999) om at hensynet
til barnets beste skal tillegges vekt.
I noen tilfeller åpner loven også for at et barn kan begynne på skolen ett år tidligere
når det innen 01. april har fylt 5 år. Her forutsetter det at foreldrene søker om det, og
at det er anbefalt etter en sakkyndig vurdering.

Kvalitetssikring
Kompetansebygging
Det er ikke kun antall timer med spesialpedagogisk hjelp som har betydning for
tilbudet til barna. Det er kvaliteten på det totale tilbudet som avgjør om barna får den
hjelpen de har behov for . I Haugesund kommune satser vi på kompetansebygging
både blant spesialpedagogisk personale og barnehagepersonalet for øvrig.
Spesialpedagogisk team har jevnlig felles faglig oppdatering, nettverk og
erfaringsdeling.
I Haugesund kommune har vi satset på å bygge tverrfaglig kompetanse innenfor flere
fagområder :
ASK – Alternativ og Supplerende Kommunikasjon . Spesialpedagoger og 2 av
de kommunale barnehagene har spesiell kompetanse på området og deltar
bla. i nettverk og i ulike prosjekter med Staped Vest.
Marte Meo – veiledningsprogram – gis som spesialpedagogisk hjelp og det
satses på å utdanne supervisere og nye terapeuter bla. i spesialpedagogisk
team, i barnehager, på helsestasjoner, i barneverntjenesten.
PMTO – (Parent Management Training Origon) – et veiledningsprogram både
helsestasjoner, barneverntjenesten, PPT , barnehager, spesialpedagogisk
team. 6 barnehager har fått tilbud om et 3 – årig prosjekt som vi har valgt å
kalle Verktøykassen som har til hensikt å øke grunnleggende kompetanse
innenfor området sosial kompetanse og atferd som forebyggende tiltak.
De utfordrende barna. 1 skole og 1 barnehage deltar. Formålet er å sikre en
god overgang mellom barnehage og skole for disse barna. Prosjektet er i regi
av senter for adferdsforskning UiS og er forankret på rådmannsnivå.
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- Modellkommuneprosjektet
- Verktøykassen
- Haugalandsløftet
- COS – (circle of security) (PPT og BV)
Våren 2011 starter vi opp med spesialpedagogiske nettverks- og
erfaringsdelingsgrupper for enhetsledere / styrer. Intensjonen er at de som har
lang erfaring, veileder og bistår andre barnehager.

Pedagogisk observasjonsmateriell
Observasjon og pedagogisk bruk av lek for barn med og uten handikapp av Liv
Vedeler, Pedagogisk Psykologisk Forlag (1989) Materiellet består av håndbok og et observasjons skjema. Det observeres på området sansemotorikk, språk/begrep, sosialt samspill og
konstruksjonsevne/kreativit et.

TRAS – Tidlig Registrering av Språkutvikling, er beregnet på barn i alderen 2- 5 år.. Materiellet
består av håndbok og et observasjons-skjema. Det observeres på området samspill, kommunikasjon ,
oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ordproduksjon og setningskonstruksjon.
Håndbok og registeringsskjema kan bestilles fra Senter for lesefotrskning, P.B. 8002, 4068 Stavanger.
E-post:slfpost@slf.his.no

Motorisk – perceptuell udvikling (Britta Holle, Kirsten Bønnelycke, Ellen Kemp, Lis Thrane
Mortensen. Aldersgruppe: 0-7 år. Skjema er tenkt som et redskap til å bedømme barnets utvikling, og
dette vil danne grunnlag for tverrfaglig stimulering / undervisning / behandling. Utgitt av Munksgaard.
ISBN 87-16-02384-6

Se bildet – si ordet (Magne Nyborg)
Begrep i ulike kategorier. Barnet ser på bilder og beskriver hva det ser, og en kan da se hvor barnet
har begrepshull.
Aldersgruppe: barnehage, tidlig skolealder og fremmedspråklige.

MIO – matematikken – individet – omgivelsene av Hilde Skaar Davidsen, Inger Kristine
Løge, Olav Lunde, Elin Reikerås, Tone Dalvang.
Observasjonsmateriell i matematikk for førskolebarn.
Utgitt av Aschehoug forlag.

KALA -

kartlegging av lekeatferd, utarbeidet av Grete Hoven , Trøndelag
kompetansesenter (2002) . MATERIELLET BESTÅR AV OBSERVASJONSSKJEMA OG ET
VEILEDNINGSHEFTE. Materiellet er beregnet for observasjon av barns lekeatferd. Det er en
vurderingsskala – ikke en test. Materiellet er ment å kunne gi en pekepinn på hvordan barnet fungerer
på viktige lekeområder. Kan bestilles fra Trøndelag kompetansesenter. www.statped.no
Askeladden språkscreening – er utformet for barn i alderen 2- 6.11 år. Hensikten er å
kartlegge barnets språkkompetanse. Materiellet består av en tøypose med 31 ulike objekter, et
tøystykke, en håndbok og et noteringsark. Selve screeningen er delt inn i 9 delprøver, og ved hjelp av
objektene registreres bla. barnets objektbenevning, artikulasjon, fagkunnskap, setningskonstruksjon,
taktil formoppfatning og visuelt- og auditivt korttidsminne. Screeningen kan bestilles hos Sissel Næss,
Grimstadholmen 115, 5060 Søreidgrend, tlf. 55 12 03 47.

SATS - Screening av 2- åringens språk – Horn og Hagtvet 1997 – utføres av helsestasjon i
Haugesund. Dette er både et screeningverktøy og et observasjonsmateriell som skal vurdere
språkforståelsen hos 2- åringer. Samspill og oppmerksomhet er også en del av vurderingen.
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Materiellet består av 10 objekter fra hverdagslivet, et skjema som foreldrene skal fylle ut , et
kartleggingsskjema og en veiledning. Kartleggingen blir gjennomført av helsesøster ved 2- års
kontrollen på helsestasjonen. Foreldrenes vurdering er med i den samlede vurderingen .

Alle med – 1- 6 år – et observasjonsmateriell for bruk i barnehagen for barn i alderen 1 – 6 år.
Materiellet består av observasjonsskjema, samt et veiledningshefte. Observasjonsskjema dekker 6
utviklingsområder: språkutvikling, lek, sosioemosjonell utvikling, hverdags. -aktivitet er, trivsel og
sansemotorisk utvikling. Hensikten er at materiellet skal gi en helhetlig bilde av barnet og det barnet
mestrer. Materiellet er utarbeidet av Inger Kristine Løge, Karina leidland, Mette Mellegaard, Aud
Harriet Sleveland Olsen, Torill Waldeland. Info Vest forlag.

Lær meg norsk før skolestart – Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle
barnehagen. Språkpermen (Sandvik og Spurkland 2009) er et observasjonsmateriell som bygger på et
mappevurderingprinsipp. Det består av en perm for hvert barn. Kartleggingen er knyttet til 6
hovedområder: språkbruk, samtale, lesestund med samtale om tekst og bilde, barnets egne
fortellinger, lesing , skriving og morsmålet. Hvert av områdene er delt i 4 deler: situasjonsbeskrivelse,
dokumentasjon av utyvikling, tiltak og språkmiljøet. Kartleggingen blir utført av personalet i
barnehagen. ISBN: 9788202283469

ASQ
Ages and Stages Questionair ( ASQ ) er et kartleggingsmateriell som har til formål og fange opp de
barna som trenger en nærmere undersøkelse. ASQ er delt inn i disse områdene; kommunikasjon,
grovmotorikk, finmotorikk problemløsning og personlig/sosial utvikling.
Det finnes 19 ulike skjemaer for alderen 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,33, 36,42, 48,54 og 60
måneder. Hvert spørreskjema er bygd opp av 30 spørsmål om barnets utvikling.
Skjemaene er utformet for i første rekke å fylles ut av foreldre i hjemmet.
ASQ er lett og billig og administrere og passer til ulike grupper av foreldre. Metodens fordeler er at den
er kostnadseffektiv og foreldrene blir involvert som aktive partnere i vurderingen av barnet sitt. Det
foreligger statlige føringer på at ASQ og ASQ-SE ( mer omfattende screening av barn sosiale og
emosjonelle utvikling) bør implementeres i barnehager.
ASQ er et godt utgangspunkt for en samtale mellom pedagog og foreldre om barnets utvikling.
ASQ er altså et første trinn i en utviklingsvurdering, men skal aldri være den eneste måten som
benyttes for å avgjøre om et barn trenger intervensjon. Vurdering av barns utvikling er ikke et mål i seg
selv, men skal gjøres for å kunne tilby hjelp eller forebyggende tiltak for de barna som trenger det.

Dokumentasjon og sensitive opplysninger
Barnehagen har ansvar for å behandle sensitive opplysninger med varsomhet. Jfr.
Datatilsynes krav og retningslinjer for behandling av sensitive opplysninger. Mål og
tiltaksplaner som skal brukes som arbeidsdokumenter for ansatte i barnehagen må
anonymiseres. Som en ekstra sikkerhet anbefales det ikke å skrive navn eller andre
personlige opplysninger på sensitive dokumenter under utarbeiding. Sensitive
opplysninger må ikke sendes på e-post.
Haugesund kommune har utarbeidet instruks/avtale for innhenting av samtykke,
opptak, oppbevaring og destruksjon av eks. videofilm med observasjonsmateriell,
veiledningsfilmer og annet sensitivt materiell.
Målet har vært å utforme en felles strategi og reglement for bla. filming eks. Marte
Meo / PMTO av tjenestemottakere i kommunen.
HK kommune bruker sak / arkivsystemet Ephorthe til oppbevaring og lagring av eks .
mål og tiltaksplaner i sine skoler og kommunale barnehager.
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Refusjon
Utgifter til spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser.
Refusjon av lønn .
Både private og kommunale barnehager ansetter miljøstøtte som skal følge opp
enkeltbarn etter vedtak i Opplæringslovens §5-7. Barnehagen lønner disse
ressursene, samt vikarer og sender refusjonskrav til kommunen innen 10. hver
måned.
Sendes til : fakturamottak@haugesund.kommune.no
Betalingsreduksjon
Foreldrene skal ha betalingsreduksjon for den delen av den spesialpedagogiske
hjelpen som innebærer direkte arbeid med barnet. Vedtaksansvarlig for
spesialpedagogisk hjelp er den som beregner graden av hjelp dette gjelder.
Saksgang er som følger:
Vedtaksansvarlig i HK sender enkeltvedtak med utregning av antall årstimer
som er refusjonsberettiget. (Det refunderes kun for den direkte hjelpen til
barnet, veiledning, pauser etc. blir trukket fra. )
Saksbehandler beregner refusjonen.
Enkeltvedtak fattes.
Vedtak sendes ut med kopi til barnehagen.
Alle vedtak legges inn i SATS barnehage på Oppfølging
Fratrekk på kommunale plasser legges inn i SATS.
Refusjon på private plasser overføres til barnehagens bankkonto den 20. hver
måned. (Barnehagen får tilsendt en spesifikasjon over refusjonen)
Skyss i barnehagens oppholdstid
For barn som får tilbud om fysioterapi eller annen behandling / trening etter
henvisning fra fysioterapeut eller lege, skal utgifter til skyss helt eller delvis dekkes av
helselovgivingen.
Hvis barn trenger skyss i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak som eks.
”Stripete Tiger” , ”Stalltilbud”, må det søkes om dekking av utgifter til skyss hos:
Seksjonsansvarlig skole og barnehage, PB 2160, 5504 Haugesund.
Er det gjort avtale om å dekke kjøregodtgjørelse til personale, skal refusjonskrav for
dokumenterte utgiften sendes:
Seksjonsansvarlig skole og barnehage, PB 2162, 5504 Haugesund

Barn som bor i fosterhjem
Det er Barneverntjenesten ansvar å melde fra om barn som hører hjemme i
Haugesund kommune, men bor i fosterhjem i andre kommuner. PPT i
fosterhjemkommunen foretar den sakkyndige vurderingen når et barn har behov for
spesialpedagogisk hjelp. Haugesund kommune fatter enkeltvedtak.
Bostedskommunen sender refusjonskrav for den spesialpedagogiske hjelpen.
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Når barn fra andre kommuner bor i fosterhjem i Haugesund kommune, er det HK
som foretar sakkyndig vurdering og gir tilbud om spesialpedagogisk hjelp.
Refusjonskrav sendes til hjemmekommunen.

Maler og skjema
Alle skjema, maler, linker du måtte ha behov for finner du ved å gå inn på følgende
nettsted i Haugesund kommune.
www.hkskole.no - velg barnehage.
Her er noen eksempler på hva som ligger der:
Skjema:
Henvisningsskjema PPT m/ skjema for pedagogisk rapport
Skjema for logopedhenvisning
Skjema for henvisning fysio- ergoterapitjenester
Mal for søknad om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne m/ kriterier.
Mal for mål- og tiltaksplan
Samtykkeskjema overføring av informasjon fra barnehage til skole/ kopi til
PPT
Søknad om skyss
Veiledere:
Kommunal veileder overgang barnehage - skole
Rutine beskrivelser
Kommunale veileder for spesialpedagogisk hjelp
Kommunal veileder ”Fra bekymring til handling” ( under utarbeiding) Veileder ,
Fra eldst til yngst
Veileder ”Fra bekymring til handling” – nasjonal veileder.
Veileder til Opplæringsloven 2009
Linker til:
Aktuelle St.meldinger
Veiledere til aktuelt lovverk
Aktuelt lovverk
Rammeplan for barnehager
Lov om barnehager.
Temahefter ”Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen,
Kunnskapsdepartementet 2008
Opplæringsloven
Stortingsmelding nr 41
Lykke til med det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen.
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REVISJON AV HÅNDBOK / KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN
”Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov”

Arbeidsgruppen har bestått av:
Siv Helen Angellund – ANM bhg.
Anne Marthe Aksdal – KYVIKDALEN bhg
Jorunn Byrkjeland – VILLDUEN bhg.
Solveig Aase Larsen – spes.ped.team
Aase Fauske – Hemmingstad bhg. / fagveileder
Arbeidet startet: 09. februar 2011 og er tenkt ferdigstilt desember 2011.
PPT, Barneverntjenesten, barnehagefaglig rådgiver og spesialpedagogisk team – førskole
har hatt veilederen til gjennomsyn før endelig versjon er trykket opp.
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Alt jeg egentlig trenger å vite lærte jeg i barnehagen
Dele med andre.
Opptre realt.
Ikke slå.
Legg tingene tilbake der du fant dem.
Rydd opp i ditt eget rot.
Ikke ta noe som ikke er ditt.
Be om unnskyldning når du sårer noen.
Vask hendene før du spiser
Skyll ned etter deg på toalettet.
Du har godt av varme småkaker og kald melk.
Lev et balansert liv - lær litt og tenk litt og tegn og mal
og syng og dans og lek
og arbeid litt mer hver dag.
Ta en liten lur hver ettermiddag.
Når du går ut i verden, så se opp for trafikken,
hold hverandre i hendene og hold sammen.
Vær oppmerksom på under. Husk det lille frøet
som plantes: Røttene vokser nedover og planten vokser oppover,
og egentlig er det ingen som vet hvordan,
eller hvorfor,
men slik er vi alle sammen.
Gullfisk og hamstere og hvite mus
og til og med det lille frøet i boksen med skumplast - alle dør.
Det gjør vi også
Og husk de første barnebøkene og det første
ordet du lærte - det største av alle ord - SE.
~Robert Fuglhum~
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