
 

 

Tilrettelagt barnehagetilbud 

 
FORMÅL (Hensikten med prosedyren) 

Sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får oppfylt sin individuelle rettighet om tilrettelagt 
barnehagetilbud. 

 
OMFANG (Hvem skal bruke prosedyren) 
Barnehagemyndigheten og styrer  

 
ANSVAR 
Barnehagemyndigheten og styrer 

 
AKTIVITET/BESKRIVELSE 
For å få innvilget tilrettelagt barnehagetilbud er det et vilkår at barnet har nedsatt funksjonsevne 
(barnehageloven § 37). På bakgrunn av skriftlig dokumentasjon på barnets nedsatte funksjonsevne 
og informasjon fra foresatte, barnehagen og eventuelt andre instanser, vil barnehagemyndigheten 
vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, og om barnet har rett til et tilrettelagt 
barnehagetilbud.  
 

1. Foresatte og barnehagen melder behov om tilrettelegging av barnehagetilbudet sammen. 

Foresatte og barnehagen kan også melde behov hver for seg.  

a. Barnehagen må snakke med foresatte om at barnehagemyndigheten vil vurdere om 

barnet har nedsatt funksjonsevne.  

b. Behovsskjemaet må fylles ut og sendes til barnehagemyndigheten. 

c. Ta gjerne kontakt med barnehagemyndigheten for å få veiledning. 

d. Ta kontakt med barnehagemyndigheten dersom barnet ikke har begynt i 

barnehagen.  

2. Barnehagemyndigheten innkaller styrer til en samtale for gjennomgang av behovsskjemaet.  

3. Barnehagen spør foresatte om de ønsker en samtale med barnehagemyndigheten og 

videreformidler svaret til myndigheten.  

4. Barnehagemyndigheten fatter vedtak om tilrettelagt barnehagetilbud og sender det til 

foresatte, med kopi til barnehagen og eventuelt til PPT. Vedtak kan være innvilgelse eller 

avslag. 

5. Dersom barnet har plass i en privat barnehage, inngås en skriftlig avtale om gjennomføring 

av vedtaket mellom barnehagen og barnehagemyndigheten. Se «Tilskudd til gjennomføring 

av spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud – prosedyre» 

6. Dersom barnet har plass i kommunal barnehage vil barnehagemyndigheten tildele 

nødvendige midler til barnehageeier. Barnehagemyndigheten vil beregne hvor mye midler 

barnehageeier skal motta basert på allerede tildelte midler og fast ansatt støttepersonell. Se 

«Tilskudd til gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud – 

prosedyre». 



 

 

7. Ved større endringer i barnets behov for eksempel flytting, vedtak om spesialpedagogisk 
hjelp og lignende, må styrer underrette barnehagemyndigheten. Barnehagemyndigheten 
vurderer eventuelt behovet for å lage et nytt vedtak.  


