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Rutine 4, Saksbehandling- Enkeltvedtak i henhold
til § 19a i Barnehageloven
Hensikt: Sikre at barn under opplæringspliktig alder får spesialpedagogisk hjelp etter
barnehagelovens § 19a.

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak og følger reglene i forvaltningsloven
kapittel IV – VI samt de særskilte saksbehandlingsreglene i barnehagelovens kapittel 5 A.
For mer om forvaltningslovens regler, se kapittel 6, særlig kapittel 6.1, 6.5.3 og 6.6

§ 19 a.Rett til spesialpedagogisk hjelp
Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har
særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.
Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og
læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.
Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal
omfatte tilbud om foreldrerådgivning.
Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i
kommunen.
Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp etter denne loven
for barn i barneverninstitusjon og barn som er pasient i helseinstitusjon eid av
regionalt helseforetak, eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt
helseforetak.
Departementet kan gi forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp,
hvem som skal regnes som bosatt i kommunen, refusjon av andre kommuners eller
fylkeskommuners utgifter til spesialpedagogisk hjelp, fylkeskommunens ansvar for
rett til spesialpedagogisk hjelp for barn i barneverninstitusjon og fylkeskommunens
ansvar for rett til spesialpedagogisk hjelp for barn som er pasienter i helseinstitusjon
eid av regionalt helseforetak, eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt
helseforetak.

I Haugesund er myndigheten til å fatte enkeltvedtak delegert til Breidablik læringssenter v/
avdelingsleder for Avdeling for styrket barnehagetilbud.
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Enkeltvedtaket og de tiltakene som vedtaket utløser skal sikre at barn i alle barnehager får et
tilfredsstillende barnehagetilbud, og hjelpen som dette omfatter, kommer i gang så raskt som
mulig.
*Tilråding fra PPT fungerer som søknad fra foresatte og barnehage om ressurser til
spesialpedagogisk hjelp.

Utfører
ansvarlig:
(ansatt,
enhetsleder,
osv.)

1

PPT

Aktivitet:

Sender sakkyndig uttalelse til avdelingsleder v/Breidablik læringssenter,
«Avdeling styrket barnehagetilbud».
Tilråding sendes med kopi til foresatte og evt. den barnehagen der barnet har
et tilbud.
Tilråding sendes via HK Sentral arkiv for skanning og oppretting av
sak/barnemappe i saksbehandler systemet «ephorte».

2

HK Sentral
arkiv

3

Enhetsleder
Pedagogisk
støtteenhet
Enhetsleder
Pedagogisk
støtteenhet

4

5
Barnehage
styrer

6

Enhetsleder
Pedagogisk
støtteenhet

Oppretter sak, med foresatte som adressat og videresender fysisk dokument
til avdelingsleder for Avdeling for spesialpedagogisk hjelp, barnehage.
Registrer tilråding i Excel
Innhenter ved behov ytterligere opplysninger fra ppt, barnehage og foresatte.

For hoved tildelinger hver mai avtales samtaler med den enkelte styrer i
barnehager som gir barnehagetilbud til barn med rett til spesialpedagogisk
hjelp.
1. Forslag til møtetider blir sendt på e-post.
2. Vedlagt rutine 4 om saksbehandling i kommunen.
3. Vedlagt mal for søknad om støtteressurser for oppfylling av
enkeltvedtak.
4. Vedlagt mal for søknad og midler for barn med nedsatt funksjonsevne
om spesialpedagogisk hjelp ikke er nok ressurser for å kunne gi
barnet god nok omsorg el stell.
Forbereder søknad om ressurser i henhold til rutinebeskrivelse og tilsendt mal.
Møter til avtalt samtaletid og medbringer nødvendige dokumentasjon.
Gir foresatte rett til å uttale seg før det blir fattet et enkeltvedtak «…deres syn
skal tillegges stor vekt når vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen..».
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Utfører
ansvarlig:
(ansatt,
enhetsleder,
osv.)

7

Enhetsleder
Pedagogisk
støtteenhet

Aktivitet:

Utformer enkeltvedtak i ephorte.
Mal: spe-spesialpedagogisk hjelp.
Det skal gå tydelig frem av enkeltvedtaket hva barnet er tildelt, omfang,
innhold og organisering. Omfang gis i timer, og som hovedregel angis i
årstimer med spesialpedagog (38 u/per år), og evt med støtteressurs (47 u/per
år).
Det kan være tilstrekkelig om det i enkeltvedtaket står at det som er tilrådd i
den sakkyndige vurderingen, skal ligge til grunn. Dette forutsetter at den
sakkyndige vurderingen er tilstrekkelig klar.
Hjelpen skal alltid inneholde tilbud om foreldrerådgivning.
Ved avvik fra den sakkyndige vurderingen må det klart fremgå hva avviket
består i, og hvordan retten likevel blir oppfylt, barnet får god nok tilrettelegging.

8

Enhetsleder
Pedagogisk
støtteenhet

10 Enhetsleder
Pedagogisk
støtteenhet

*Kan gjelder når barnehagen får ressurser i henhold til søknad om midler til
barn med nedsatt funksjonsevne.
Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp sendes til foresatte med kopi til
barnehage og ppt.
Enkeltvedtaket kan gi medhold i eller avslag på kravet om at barnet har rett til
spesialpedagogisk hjelp.
-Det skal gis mulighet til eventuell klage, blant annet dersom barnet ikke gis
rett til spesialpedagogisk hjelp eller innholdet i enkeltvedtaket avviker fra
tilråding.
-Enkeltvedtaket skal ha informasjon om klagerett, klagefrist (3 uker),
klageinstans, nærmere fremgangsmåte ved klage, retten til dokumentinnsyn
og adgangen til å få tilkjent sakskostnader ved evt. omgjøring av vedtaket. (se
mal for enkeltvedtak)
Avtaler videre oppfølging i forhold til fordeling av spesialpedagogtimer, og evt
støtteressurser til barnehagene i henhold til den enkelte barnehage sin
søknad.
Det er kommunen som har ansvaret for at barn som har rett til
spesialpedagogisk hjelp, faktisk mottar den hjelpen som er forutsatt i vedtaket.
Alternativt avslutter saken.

Avvik:
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager. Det vil
si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen
(gjelder kommunale barnehager).
For private barnehager forventes det et internkontrollsystem som fanger opp avvik og at
lederen tar ansvar for å lukke avviket. Det vil si at det gjøres endringer/forbedringer i rutiner,
som sørger for at avviket ikke oppstår igjen.
Vedlegg:
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Mal for enkeltvedtak
Mal for søknad om ressurser
Mal for Mål- og tiltaksplan
Veileder for utarbeidelse av Mål- og tiltaksplan
Kommunal veileder for Haugesundsbarnehagen – Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn
med særskilte behov.
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