
SØKNAD OM TILRETTELAGT BARNEHAGETILBUD FOR BARN MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE IHT. LOV OM BARNEHAGER § 37

Foresatte og barnehaage kan søake om søøatte ti tiøak k barnehaagen for barn med nedsatt 

funksjonsevne.

Slik søker man

Foresatte søaker om tiretteieggkng for ban med nedsatt funksjonsevne k samarbekd med 

barnehaagen. Husk å iegge ved dokumenøasjon. 

Hva er nedsat  fnksjonsevne?

Nedsatt funksjonsevne er defnerø som øa  av, skade  å eiier avvkk k en av kro  ens

 sykoiogkske, fyskoiogkske eiier bkoiogkske funksjoner. For å haa rett ti tiretteieggkng må

barneøs funksjonsnedsetteise være sikk aø deø kreves tiretteieggkng uøover deø som er

knnenfor barnehaagens  ikkø.

Hva er tlreteleegegineg?

Tkiretteieggkngen skai skkre aø barn med nedsatt funksjonsevne får eø egneø kndkvkdueiø

tiretteiagø barnehaagetibud. Tkiretteieggkngen kan gks k form av eksøra bemannkng,

vekiednkng eiier organksaøorkske tiøak.  øaknaden må knnehaoide knformasjon om hava som

skai ti for aø barneø kan deiøa k barnehaagen  å ikk iknje med andre barn.

Sakseganeg i kommfnen

Aiie søaknader vurderes utra aø aiie barnehaager haar tiretteieggkngs ikkø k haenhaoid ti

barnehaageioven. For aø behaandikngstden skai bik så rask og efektv som muikg, må

tisørekkeikg dokumenøasjon  å barneøs nedsatte funksjonsevne iegges ved søaknad.

 øaknader behaandies kontnuerikg, og vedøak sendes ti foresatte med ko k ti barnehaagen.

Slik klaeger df

Du kan kiage  å vedøakeø fra kommunen. Foresatte kan kiage aiene eiier k samarbekd med

barnehaagen. Kiagefrksøen er øre uker fra mottatt svar. Du må sende kiagen ti samme

adresse som søaknaden. Hvks vk o  retthaoider vedøakeø, sender vk kiagen dkn vkdere ti 

 øaøsforvaiøeren for endeikg avgjøareise.

Aktfelle lover oeg  orskrifer

• Lov om barnehaager § 37

• Uødannkngsdkrekøoraøeøs øoiknkngsuttaieise av iov om barnehaager § 37

• NOU 2001:22



In ormasjon som må  ylles inn:

Barnets  ornavn

Barnets eternavn

Fødselsdato

Morsmål

Foresates navn

Foresates navn

Hjemmeadresse

Barnehaege oeg avdelineg

Startdato i barnehaegen

Grfnnbemannineg i 

barnehaegen

Antall barn oeg barnas alder

Antall barn pr. voksen

Antall pedaegoeger

Antall  aegarbeidere

Antall assistenter

Barnets vanliege oppholdstd 

i barnehaegen pr daeg

Spesifiser barnets nedsate  fnksjonsevne oeg ftordrineger



Spesifiser barnets styrker, interesser oeg mestrinegsområder

Trkvsei og ørygghaeø:

  råk:

 oskaiø/emosjoneiø:

Fysksk/Moøorksk:

Hverdagsferdkghaeøer:

Anneø:

Det ordinære barnehaegetlbfdet:

Informasjon om barnehaagen sktt arbekd for eø kndkvkdueiø tiretteiagø barnehaagetibud for 



barneø: knnhaoid, omfang og organkserkng jf. ramme ian for barnehaager.
TILTAK: 

(Hva er  røavd? Hvordan var 

tiøakene organkserø?

EFFEKT:

(Evaiuerkng av tiøakenee

TID: 

(Hvor ienge er tiøakene 

 røavd uø?

Har barnets nedsate  fnksjonsevne vært tema i ressfrsteam?

__ Ja

__ Nei

Hvis ja - hvilke tltak ble iverksat  or barnet eter ressfrsteam?

TILTAK: 

(Hva er  røavd? Hvordan var 

tiøakene organkserø?

EFFEKT:

(Evaiuerkng av tiøakenee

TID: 

(Hvor ienge er tiøakene 

 røavd uø?

Er barnet henvist tl PPT?

__ Ja, dato:.................

__Nei

Hva er barnets menineg oeg synspfnkt i saken? Jf. Barnekonvensjonens arø.12. (verbaie 

eiier nonverbaie uttrykke

Bakegrfnn  or søknaden

Hva er barnets individfelle behov  or tlreteleegegineg?

Hva er barnets behov? I hvilken sitfasjon?

Vedlegg
Dokfmentasjon som vedleegeges om barnets nedsate  fnksjonsevne (set kryss):

Tras

Alle med



Leegeerklærineg

Pedaegoegisk rapport

Sakkyndieg vfrderineg

In ormasjon  ra 

helsestasjon

Annen dokfmentasjon

Andre hjelpeinstanser som barnehaegen samarbeider med om barnet.

Søknaden egjelder  or perioden: …………………………………………………………

Dato…........................................

Underskrif  oresate:………………………………………………………….............................................

Dato:……………............................

Underskrif styrer ……………………………………………………………............................................

Barnehaagen anses som  arø k saken og vki motta ko k av enkeiøvedøakeø når søaknaden er 
behaandieø. Ved evenøueiø bytte av barnehaage må deø søakes  å nytt.

Søknaden sendes tl:
Bardu kommune
Enhaeø o  veksø, kuiøur og knøegrerkng
Posøboks 401
9365 Bardu


