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SØKNADSSKJEMA - TIDLIG INNSATS

Barnehage
Periode
Ny søknad
Videreføring av tiltak,
– ref. søknad datert:
Antall barn

Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med
behov for tilrettelegging, enten det er av varig eller midlertidige årsaker.
SØKNADEN GJELDER – kriterieområder (sett kryss for det område søknaden gjelder):
Tidlig Innsats
Behov for hjelp til utvikling innenfor det kognitive og språklige området.
Behov for hjelp til utvikling innenfor det emosjonelle og atferdsmessige området
Behov for spesiell tilrettelegging på en slik måte at barnehagen har behov for
veiledning / kurs og kompetanseheving utover det ordinære.
Behov for hjelp til tidlig innsats innenfor området motorikk.

HVILKEN HJELP SØKES DET OM (sett kryss):
Tidlig innsats, TI
____

Hjelp til kartlegging og observasjon

____

Tilrettelegging av godt lekemiljø

____

Marte Meo veiledning for de voksne i avdelingen/barnehagen

____

Språkgrupper for barn som strever men ikke i første omgang har rett på
spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 19
Materiell, -«Grep om Begreper», Snakkepakken og Språkkista

____

Hjelp til tilrettelegging for gode visuelle språkmiljøer eks «startpakken» og
Symbolkort / tematavler til bruk i hverdagen

____

PMTO konsultasjon i barnehagen
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____

Kort kurs / erfaringsdeling til personalgrupper
o
o
o
o
o
o
o

«Være Sammen»
«Steg for Steg»
«Snakkepakken»
tema fra «Verktøykassen».
Psykologisk førstehjelp
Generell motorisk utvikling
Bruk av startpakken

____

Hjelp til barn med regulerings- og emosjonelle vansker

____

Motoriske grupper i form av «Skrivedans».

Følgende opplysninger skal ligge til grunn for søknaden:
Informasjon om barnegruppens sammensetning og utfordring i gruppen:

Hvilke tiltak er igangsatt:

Beskrivelse av barn/barnegruppe som ligger til grunn for søknaden:

Effektmål
- At barn får et tilrettelagt tilbud i og at det ytes tidlig innsats i barnehagene i Haugesund
kommune.

___________________________
Sted og dato

______________________________________
Enhetsleder/styrer/daglig leder

Barnehagen sender søknad på fastsatt skjema til:
Haugesund Kommune,
Pedagogisk støtteenhet for barnehage
Postboks 2160
5504 Haugesund
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BESKRIVELSE AV ENKELTBARN – TILTAK OG EVALUERING – vedlegg 1:
(brukes dersom foreldre/ foresatte ikke har ønsket Stafettloggen)

Barnets navn
Født
Evt. saksnr. vedtak
spes.ped
Barnets tildelte og
reelle oppholdstid i
barnehagen per uke
Andre hjelpetiltak eks
Fysioterapi/ Tidlig
innsats/
Minoritetstilskudd
Morsmål

Barnehage
Navn på gruppe/
avdeling
Antall barn og voksne:

Barn:

Voksne:

Antall barn i gruppen
med vedtak

Vurderes funksjonsnedsettelsen som varig eller midlertidig:

Midlertidig

Varig

Hva er barnets sterke sider (kort):
eks barnet har aldersadekvat motorikk, barnet har flere lekekamerater, barnet tar initiativ i lek
Hva er barnets utfordringer (kort):
eks barnet strever med å komme inn i lek mer enn vanlig for alder, barnet har kort oppmerksomhet,
barnet klarer ikke ferdigstille aktivitet, blir lett avledet av andre osv.
I hvilke situasjoner oppstår disse utfordringene:
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Beskriv eksisterende og utprøvde tiltak – målet med tiltaket skal være mer enn det som er vanlig
for barn med normal utvikling:
Mål

Aktivitet / Tiltak

Organisering og
tilrettelegging

Evaluering av tiltak:

Videre oppfølging:

Dato
Underskrift foreldre/foresatte
Underskrift pedagogisk leder

(brukes dersom foreldre/ foresatte ikke har ønsket Stafettloggen)

Ansvar

Periode

