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Veileder til søknad om til tidlig innsats i barnehagen.
Haugesund kommune tilbyr veiledning og bistand til barnehager som har barn /
barnegrupper med behov for tidlig innsats.
Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig
inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av
grunnopplæringen eller i voksen alder.
Det skal mobiliseres beredskap for å yte ekstra støtte med én gang det oppstår behov, St.
meld. nr. 16 (2006-2007) s. 10. Tidlig innsats markerer prioritering av forebyggende handling
og styrking av kjerneaktiviteten i barnehagen. Aktiviteter knyttet opp mot tidlig innsats, må
bygge på og bidra til å realisere dette verdigrunnlaget:
«Alle har et læringspotensial.
Når manglende læringsutvikling i barne- og ungdomsalderen
utelukker mange fra å delta i kunnskapssamfunnet, er det systemet som
feiler.»
Et barnehagetilbud av høy kvalitet kan bidra til sosial utjevning, tidlig innsats og livslang
læring. Barn skal få leke, lære og utvikle seg og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap
i barnehagen. I tråd med formålsparagrafen i barnehageloven skal barnehagen formidle
gode verdier og holdninger og bidra til at barna utvikler grunnleggende ferdigheter og
kunnskaper. Barnehagen skal også være en støttespiller for foreldrene i omsorgen.
Barn fra språklige og kulturelle minoriteter skal få støtte til å være en del av både majoritetsog minoritetskulturen. Barnehager med et godt pedagogisk tilbud er i seg selv å regne som
et forebyggende tiltak.
Barnehagene har ansvar for å iverksette ytterligere tiltak ved behov for å sikre en god og
helhetlig oppfølging av det enkelte barn. Barnehagens betydning for forebyggende arbeid og
tidlig innsats kan neppe overvurderes, St.meld.nr. 18 (2010-2011) «Læring og fellesskap».
Tidlig innsats:
 Skal sette barnehagene i Haugesund kommune i stand til å tilrettelegge særskilt for
barn med behov for ekstra stimulering når kartlegging viser at barn / barnegruppen
har behov for det for å dra nytte av et opphold i barnehage.
Hvem kan søke:
Alle barnehageeiere som driver godkjente barnehage.
Når kan en søke:
Ved behov – inntak på hvert møte
Hva kan søkes om:
1. Hjelp til kartlegging og observasjon.
2. Veiledning.
3. Marte Meo teori og veiledning.
4. PMTO konsultasjon teori og veiledning.
5. Språkgrupper for barn som strever men ikke i første omgang har rett på
spesialpedagogisk hjelp etter §19 i Barnehageloven. ( en bruker og veileder i «Grep
om Begreper», Snakkepakken og Språkkista.
6. Bruk og tilrettelegging for gode språkmiljøer eks «startpakken» og
symbolkort/tematavler til bruk i hverdagen.
7. Motoriske grupper sammen med fysio / ergoterapeut, i form av «Skrivedans».
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8. Veiledning i bruk av ulikt materiell som blant annet «Være Sammen», Steg for Steg,
Snakkepakken og tema fra «Verktøykassen».

Eiers ansvar:
 Barnehagen skal tilby alle barn, uansett forutsetninger og familiebakgrunn, gode
utviklings- og aktivitetsmuligheter.
 Det skal tilrettelegges for et barnehage tilbudet med utgangspunkt i barnets
forutsetninger. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å fange
opp barn med behov for tilrettelegging. Med dette menes barn som har behov for
ekstra omsorg og hjelp til utvikling og læring av ferdigheter, uavhengig av årsak.
 Barnehageeier skal sørge for at bemanning er forsvarlig og tilstrekkelig.

Kommunens ansvar:
 Overordnet ansvar for å sikre at barn får et godt og forsvarlig barnehagetilbud
Mål:





Øke barnehagens kompetanse på språk og språkstimulerende aktivitet innenfor alle
nivåer /yrkesgrupper ved aktiv deltakelse og erfaringsutveksling.
Å bedre språk og språkforståelse som redskap for sosial samhandling og lek hos
barn i barnehage
Å utvikle handlingskompetanse til å avhjelpe og forebygge psykososiale vansker.
Å redusere barns behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, og at flere kan
starte på skolen med en atferd og et språk som er adekvat i forhold til alder.

Målgruppe:
Personal i barnehager i Haugesund kommune.
Barn eller barnegrupper med behov for tidlig innsats og tilrettelagte tiltak innenfor områder
som:
 Språkutvikling
 Motorisk utvikling
 Samspill og lekekompetanse
 Utfordrende atferd
 Psykososiale vansker

Kriterier for måloppnåelse;
At barn med behov for tidlig innsats for å styrke sin utvikling får et tilrettelagt og målrettet
tilbud. Og at tiltak blir evaluert og tilbakemeldt av barnehagen gjennom rapport og et
oppsummeringsmøte mellom utøver og mottaker av tiltak og veiledning.

Fordeling av veiledning og bistand gjøres i Tidlig innsats teamet.

Barnehagen sender søknad når behov oppstår til:
Haugesund Kommune,
Pedagogisk støtteenhet for barnehage
Postboks 2160
5504 Haugesund

