
 
 

Tilskudd til gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt 

barnehagetilbud  
 

FORMÅL (Hensikten med prosedyren) 

Sikre at barnehagene blir i stand til å gjennomføre spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt 

barnehagetilbud i tråd med barnas vedtak. 

OMFANG (hvem skal bruke prosedyren) 

Barnehagemyndigheten, barnehageeier, styrere 

ANSVAR 

Barnehagemyndigheten 

AKTIVITET/BESKRIVELSE 

Forarbeid – tilskudd til påfølgende barnehageår 

I mars/april gjennomgår barnehagemyndigheten gjeldende vedtak.  
 
Myndigheten sender en e-post til barnehagene som har barn med vedtak og ber om tilbakemelding 
dersom det:  

 Er barn med vedtak som slutter. Myndigheten trenger ikke tilbakemelding på barn som skal 
begynne på skolen påfølgende høst. 

 Begynner nye barn med vedtak i barnehagen 

 Begynner nye barn med sammensatte vansker  
 
Dersom noen barn har behov for oppdatert sakkyndig vurdering, kontakter myndigheten aktuelle 
saksbehandlere i PPT for å minne dem på å utarbeide en.  

 

Tildeling 

Kommunale barnehager 

 Myndigheten sender oversikt over hver enkelt barnehages behov for støttepersonell til 

barnehageeier innen utgangen av mai.  

 Ekstratildeling gjøres innen medio juli.  

 Barnehagemyndigheten sender brev om tilskudd til barnehageeier innen medio juli. 

Tilskuddsbrevet må inneholde oversikt over eventuelle endringer i barnehagenes behov fra 

30.05 og 30.06.  

 Barnehageeier er ansvarlig for å informere den enkelte barnehage om tilskuddet. 

 Utbetaling gjøres til barnehageeier i september og januar.  



 
 Når det fattes nye vedtak i løpet av barnehageåret vil barnehagemyndigheten sende brev om 

nye tilskudd etter avtale med barnehageeier.  

 Utbetaling i tråd med nye tildelinger gjøres fortløpende, men primært i forbindelse med 

utbetalingen i september og januar. 

Private barnehager 

 Barnehagemyndigheten sender samarbeidsavtale om gjennomføring av spesialpedagogisk 

hjelp og/eller tilrettelagt barnehagetilbud for neste barnehageår til barnehagen innen 

utgangen av mai. 

 Barnehagen returnerer avtalen med underskrift til barnehagemyndigheten. 

 Utbetaling gjøres i september og januar, forutsatt at avtalen er returnert til 

barnehagemyndigheten med underskrift. 

 Dersom det fattes nye vedtak i løpet av juni/juli, og i løpet av barnehageåret vil 

barnehagemyndigheten sende nye samarbeidsavtaler som barnehagen må returnere med 

underskrift. 

 Utbetaling i tråd med nye avtaler gjøres fortløpende, men primært i forbindelse med 

utbetalingen i september og januar. 


