Gjennomføring og oppfølging av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og
tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne
FORMÅL
Sikre rettighetene til barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller tilrettelagt
barnehagetilbud

OMFANG
Styrer, pedagogisk leder, støttepersonell

ANSVAR
Styrer

AKTIVITET/BESKRIVELSE
Spesialpedagogisk hjelp
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp lages med utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen. I vedtaket
vil det beskrives hvor mye hjelp som skal gis, hva innholdet er, i hvilken periode vedtaket gjelder for,
hvor og hvordan den spesialpedagogiske hjelpen skal gjennomføres. Det står også hvilken
kompetanse de som skal utføre hjelpen må ha. Det er vedtaket som styrer arbeidet i barnehagen.
Styrer er ansvarlig for å sørge for at gjennomføring av den spesialpedagogiske hjelpen er i tråd med
vedtaket.

Individuell opplæringsplan
Så snart barnehagen mottar vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det utarbeides en individuell
opplæringsplan (IOP). Denne utarbeides på bakgrunn av vedtaket og sakkyndig vurdering. Det vil
være hensiktsmessig at det er de som kjenner barnet best som utarbeider planen.
I Tønsberg kommune brukes systemet DIPS samspill i utarbeidelse av individuell opplæringsplan
(IOP), halvårsrapporter og årsrapporter. Du logger deg inn på nettadressen:
https://samspill.dips.no/Tonsberg. Rutine og brukerveiledninger finner du under informasjonsfanen
i systemet. Ansatte i kommunale barnehager kan ta kontakt med sin superbruker for bistand. Ansatte
i private barnehager kan ta kontakt med rådgiver i barnehagemyndigheten for bistand.
Det er systemansvarlig i kommunen som registrerer styrere i systemet. Nye styrere må derfor
kontakte systemansvarlig for å få tilgang til systemet. For tiden er dette rådgiver i
barnehagemyndigheten.
Styrer legger til øvrige ansatte i DIPS samspill.
IOP skal være ferdig utarbeidet/justert innen 30.09 hvert år.

Det skal utarbeides en halvårsrapport innen 15.01. hvert år
Årsrapport utarbeides innen 15.06. hvert år.

Tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne
I vedtaket om tilrettelagt barnehagetilbud vil det beskrives hva tilretteleggingen består av, hvor mye
tilrettelegging som skal gis, i hvilken periode vedtaket gjelder for og hvor det tilrettelagte
barnehagetilbudet skal gis. Det er vedtaket som styrer hvordan det tilrettelagte barnehagetilbudet
skal gjennomføres. Styrer er ansvarlig for at gjennomføring av det tilrettelagte barnehagetilbudet er i
tråd med vedtaket.
Barnehagen er ansvarlig for å evaluere det tilrettelagte barnehagetilbudet i samarbeid med foresatte
og sende den til barnehagemyndigheten innen 15. april hvert år. Det vil fattes nytt vedtak hvis
vedtaksperioden går ut og det fremkommer at barnet fremdeles har behov for tilrettelagt
barnehagetilbud. Det vil også lages nytt vedtak dersom det er endringer i barnehagen eller barnets
behov er endret.

Ansvar
Kommunen er ansvarlig for at barnehagen blir gjort i stand til å gjennomføre vedtak om
spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud. Det vises til «Spesialpedagogisk hjelp og
tegnspråkopplæring – prosedyre» og «Tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt
funksjonsevne - prosedyre» for ytterligere informasjon.

