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Rutine for utarbeidelse av mål og tiltaksplan
Hensikt: Sikre at planarbeid blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter
Det er barnehagen v/styrer som har hovedansvar for at det blir utarbeidet en plan når et barn
har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagog har hovedansvar for å skrive planen
dersom ikke annet er avtalt. Pedagogisk leder og støtteressurs vil også ha et særskilt ansvar
i utarbeidelsen.
I henhold til barnehagelovens § 19 b har kommunen plikt til å utforme tilbudet om
spesialpedagogisk hjelp så langt som mulig i samarbeid med barnets foreldre, og det skal
legges stor vekt på deres syn.
Det skal én gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske
hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og
kommunen skal få denne oversikten og vurderingen.
En mål og tiltaksplan er unntatt offentlighet.
Taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra innsyn. Disse skal unntas offentlighet etter off.l.
§ 13. Håndtering av dokumentet stiller krav til saksbehandleren, spesialpedagog,
styrer/enhetsleder og pedagogisk leder.
Tekniske krav












Planen skrives i et kommunalt saksbehandler-system, Ephorte, hvor mal er
tilgjengelig i utgående dokument. Malen finnes også på Stafettloggen.
Mål- og tiltaksplan er et offisielt dokument og skal ha kommunens logo og navn på
ansvarlig(e) person(er).
Barnets navn skal kun forekomme i dokumentets forside, og øverst på
evalueringsrapporten og overgangsrapporten. I all øvrig tekst brukes betegnelsen
barnet, eller han/hun. Andre barn og voksne skal ikke navngis, men refereres til med
betegnelser som pedagogisk leder, støtteressurs, spesialpedagog, foresatte.
I arbeidsplanen skal ikke barnet kunne identifiseres.
Ikke forlat datamaskinen mens dokumentet er åpent.
Utkast som har vært til gjennomlesning, makuleres.
Mål- og tiltaksplan skal aldri distribueres pr. e-post.
Foresatte skal ha originalen. Barnehagen har ansvar for at det sendes kopi til PPT og
Pedagogisk støtteenhet for barnehage, og et eksemplar oppbevares i barnehagens
låsbare arkiv.
Arbeidsplanen (uten navn) skal være i aktiv bruk, og trenger ikke å være nedlåst.
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Innhold og utforming
En Mål- og tiltaksplan inneholder 3 deler. I tillegg er det en overgangsrapport.
1.
2.
3.

Organisering av den spesialpedagogiske hjelpen, helhetsvurdering og behov
Arbeidsplan for barnehageåret
Evalueringsrapport for barnehageåret (innleveringsfrist 1. mars)



Overgangsrapporten er for barn som fortsatt skal ha vedtak og skal starte i ny
barnehage eller på skolen. Skrives etter avtale med PPT og foresatte.



Del 1 og 2 skrives på bakgrunn av en sakkyndig vurdering av PPT, enkeltvedtak om
barnets rett til spesialpedagogisk hjelp, samt kartlegging av barnets utvikling gjort av
barnehage og spesialpedagog (utvikling kan ha skjedd etter at tilrådning ble skrevet).
Kun relevant informasjon om barnets behov for spesialpedagogisk hjelp skal
beskrives i planen.
Etter del 1 og 2 ligger et kort informasjonsbrev til foresatte om mulighet for å gi
tilbakemelding på planen.



Del 3 I følge barnehagelovens § 19 b. Det skal én gang i året utarbeides en skriftlig
oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av
barnets utvikling. Foreldrene og kommunen skal få denne oversikten og vurderingen.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt, enhetsleder,
osv.)

1

Barnehage,
foresatte og
spesialpedagog

Del 1 og 2 ferdigstilles 8 uker etter oppstart av spesialpedagogisk
arbeid, ev. etter oppstartsmøte. Planen presenteres på et
avdelingsmøte i barnehagen.

Spesialpedagog

 Planen opprettes i Ephorte. Mal ligger også tilgjengelig på
stafettloggen.
 Målene bygger på sakkyndig vurdering og vedtak. De skal være
oppnåelige og målbare.
 Planen utarbeides i samarbeid med foresatte og barnehagen.
 Ferdig plan gis ut til gjennomlesning og underskrift i til de
ansvarlige i barnehagen.
 PPT kan få et eksemplar til gjennomlesning i saker hvor en ønsker
en tilbakemelding/veiledning på mål og tiltak.
 Foresatte skal få et eksemplar til gjennomlesning når den er ferdig
(et eksemplar uten underskrifter). Det gis informasjonsskriv til
foreldrene sammen med planen (skrivet ligger i dokumentet etter
del 2). Det settes en frist på 1 uke til å komme med kommentarer.

Side 2 av 4

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt, enhetsleder,
osv.)

2

Styrer/
enhetsleder

Sørger for at foresatte får original. PPT, pedagogisk støtteenhet for
barnehage (PSE) og barnehagen får kopi av planen. Planene merkes
med PPT og Pedagogisk støtteenhet og sendes samlet i en konvolutt
til:
Haugesund kommune,
Pedagogisk støtteenhet for barnehage og PPT
Postboks 2160,5504 Haugesund

3

4

Del 3 Evalueringsrapport
Barnehage og
spesialpedagog

 Det gjøres rede for den spesialpedagogiske hjelpen barnet har
fått.
 Det foretas en vurdering av barnets utvikling.
 Er målene nådd? ev. sette nye mål. Er barnet på vei til å mestre?
bør målene justeres? er barnets utvikling tilfredsstillende?
 Er det allmennpedagogiske tilbudet tilpasset og tilrettelagt barnet
for å gi det et inkluderende og likeverdig tilbud?

Spesialpedagog

Lager en lapp på forsiden på hvem som skal lese/signere dokumentet
i barnehagen. Planen leveres styrer/enhetsleder som har ansvar for
at planen leses og ev. korrigeres og signeres av alle på listen.

Styrer/enhetsleder

Sørger for at foresatte får original. PPT, pedagogisk støtteenhet for
barnehage og barnehagen får kopi av rapporten.
Planene merkes med PPT og Pedagogisk støtteenhet og sendes
samlet i en konvolutt til:
Haugesund kommune,
Pedagogisk støtteenhet for barnehage og PPT
Postboks 2160,5504 Haugesund
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Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt, enhetsleder,
osv.)

5

Spesialpedagog

Overgangsrapport: For barn som skal ha tilrådning i skolen/ny
barnehage, gjøres det avtale på evalueringsmøte om
evalueringsrapporten overføres, eller om det skal skrives
overføringsrapport og/eller en Individuell Kommunikasjonsplan.
Foresatte må samtykke.
Er det evalueringsrapporten som skal overføres (del 3), er det et
selvstendig dokument. Del 1 og 2 skal ikke medfølge.
Skal det skrives overføringsrapport må den være kort, informativ, og
relevant for skolen/ny barnehage. Målene skal ikke evalueres her.
For barn som har behov for alternativ, supplerende kommunikasjon
(ASK) utarbeides en Individuell Kommunikasjonsplan (IK-plan) for
god overføring av informasjon til skolen ( §19 i, i barnehageloven, §
16.2 i opplæringsloven).

6

Spesialpedagog

Lager en lapp på forsiden på hvem som skal lese/signere dokumentet
i barnehagen. Planen leveres styrer/enhetsleder som har ansvar for
at planen leses og ev. korrigeres og signeres av alle på listen.

Styrer/enhetsleder

Sørger for at foresatte får original. PPT, pedagogisk støtteenhet for
barnehage og skole/ny barnehage får kopi av rapporten. Planene
merkes med PPT, Pedagogisk støtteenhet og skolens navn ev.
kommunal barnehage barnet overføres til sitt navn og sendes samlet i
en konvolutt til:
Haugesund kommune,
Pedagogisk støtteenhet for barnehage, PPT og skolen/barnehagens navn
Postboks 2160,5504 Haugesund
Er ikke ny barnehage kommunal, sendes den direkte til barnehagen.

Avvik:
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i Risk Manager. Det vil
si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.
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