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Prosedyrebeskrivelser 

 

Prosedyrebetegnelse: 

SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVEN §19A      

Tilgjengelig på: 

Kommunens hjemmeside 

Godkjent av:         

                    Virksomhetsleder 
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Dato:        220818     

 

Tidspunkt for neste revisjon: 

Ansvar for neste revisjon: 

Kommunalsjef 

MÅL: 

 

Denne prosedyren skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialpedagogisk hjelp etter 

barnehageloven §19a får dette. 

OMFANG: 

 

Prosedyren er gjeldende for kommunale barnehager i Lunner kommune 

ARBEIDSBESKRIVELSE 

 

1 Avdekking av behov fram til eventuelt første gangs vedtak – ferdig 

2 Evaluering av spesialpedagogisk hjelp og revurdering av vedtak – ferdig 

3 Overføring av barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp fra barnehage til Barneskolen 

 

 

RUTINEBESKRIVELSE: 

 

1. Avdekking av behov frem til eventuelt første gangs vedtak 

 

 HENDELSE ANSVAR 

(signatur) 

SKJEMA/ 

DOKUMENT 

(Alle skjemaer 

finnes på 

hjemmesiden 

under PPT) 

TIDSFRIS

T 

1 Barnehagens vurderingsfase 

 Ved bekymring for barnets 

utbytte av det ordinære 

tilbudet er det pedagogisk 

leders ansvar å observere, 

kartlegge og vurdere barnets 

utvikling. Styrer orienteres. 

 

Pedagogisk leder 

Styrer 

 

 

Skjema: 

Styrkingstiltak for 

enkeltbarn 

dokumenteres og 

legges i barnets 

mappe i barnehagen 

 

Fortløpend

e 



Eventuelle tilpassede tiltak 

drøftes og vurderes med 

foresatte. 

 Dersom problemet ikke løses 

gjennom iverksatte tiltak kan 

saken drøftes med 

barnehageteamet.Skriftlig 

samtykkeinnhentesfraforesatte. 

 Ytterligere styrkingstiltak 

iverksettes og evalueres før en 

eventuell førhenvisningsfase 

med PPT. 

- loggskjema for 

tiltak rundt 

enkeltbarn. Ved 

opprettelse av sak i 

ESA føres 

loggskjemaet som 

vedlegg til 

oppstartskjema.  

Samtykkeskjemaleg

ges i barnets mappe 

i den enkelte 

barnehage. 

2 Oppmelding til styrer/pedagogisk 

rapport 

 Pedagogisk leder melder alle 

behov hos enkeltbarn til styrer. 

 Styrer vurderer alle 

henvendelser. Hun/han ber om 

pedagogisk rapport fra 

pedagogisk leder hvis saken 

vurderes for videre henvisning 

til PPT. 

 Barnemappe opprettes i ESA 

 

Pedagogisk leder 

Styrer 

 

 

 

Skjema: 

Pedagogisk rapport 

- registreres som 

vedlegg i ESA 

Loggskjema føres 

som vedlegg til 

oppstartskjema - 

mal i ESA 

 

Fortløpend

e 

3 Førhenvisningsfase 

 Barnehagen berevtom videre 

råd og veiledning fra 

barnehageteamet 

 Barnehagen v/pedagogisk leder 

-evti samarbeid med 

barnehageteamet - ber om 

anonym drøfting av 

barnehagens tiltak og møte 

med PPT. 

 Råd og veiledning fra PPT om 

eventuelle videre tiltak og/eller 

kartlegging. Skal slik 

kartlegging utføres av PPT, må 

samtykke innhentesfra 

foresatte. 

 Barnehagen avgjør om saken 

kan ivaretas innenfor 

barnehagens rammer eller 

henvises til PPT 

 Henvisning til PPT drøftes 

med foresatte 

 

 

Pedagogisk leder 

og/eller styrer 

 

 

Skjema: 

Loggskjema for 

tiltak rundt 

enkeltbarn 

 

 

 

 

Skjema: 

Samtykkeskjemaleg

ges i barnets mappe 

i den enkelte 

barnehage. 

 

Fortløpend

e 

 

 

 

 

 



 HENDELSE ANSVAR 

(signatur) 

SKJEMA/ 

DOKUMENT 

(Alle skjemaer 

finnes på 

hjemmesiden 

under PPT) 

TIDSFRIS

T 

4 Henvisning til PPT 

 Henvisning sendes 

PPT.Pedagogisk rapport og 

annen nødvendig 

dokumentasjon 

vedlegges.Henvisning 

undertegnes av foresatte og 

styrer. 

 Foresatte har rett til å sende 

egen henvisning til PPT. 

 

Styrer/ 

pedagogisk leder 

 

Skjema: 

Henvisningsskjema 

til PPT fylles ut i 

ESA. 

NB. Pedagogisk 

rapport må legges 

ved 

henvisningsskjema 

(registreres i ESA). 

 

Fortløpend

e 

5 PPTsutredning 

 PPT gjennomfører nødvendig 

utredning og samtaler med 

foresatte, barnehage og evt. 

barnehageteam 

 Resultat fra kartlegging 

gjennomgås med foresatte og 

barnehagen.PPTinnkaller til 

samarbeidsmøte.Barnehagens

kriver referat 

 Det avgjøres om saken kan 

ivaretas innenfor barnehagens 

rammer eller om det er behov 

for sakkyndig vurdering fra 

PPT 

 Foresatte undertegner skjema 

for samtykke til/avvisning av 

sakkyndig vurdering 

 

 

 

PPT 

 

PPT/ 

barnehage 

Barnehage/ 

PPT 

 

Barnehage v/styrer 

 

 

 

 

 

 

Skjema: 

Samtykke 

til/avvisning av 

utarbeidelse av 

sakkyndig vurdering 

 

Fortløpend

e 

6 

 

Sakkyndig vurdering fra PPT 

 Etter nødvendig kartlegging av 

barnet, gir PPT vurdering av 

barnets behov for 

spesialpedagogisk hjelp i 

henhold 

til         barnehageloven 

§19a Kopi skal sendes 

foresatte,Fvl§18. 

 

PPT 

 

 

Styrer 

 

 

Sakkyndig 

vurdering fra PPT 

 

Innkalling til møte 

Referat fra møtet - 

ESA 

 

Fortløpend

e 



 Ved behov gjennomgås 

vurdering og anbefaling fra 

PPT og status for barnet i møte 

mellom foresatte, PPT og 

barnehage.Barnehageninnkall

er til møtet. 

 

 

7 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

 Etter delegert myndighet fra 

kommunalsjefen,fatter 

barnehagefaglig rådgiver 

enkeltvedtak om rett til 

spesialpedagogisk hjelp 

ihht  barnehagloven §19a, samt 

omfang (i årstimer), innhold 

og organisering. Vedtak fattes 

som hovedregel for ett år av 

gangen.Vedtak sendes til 

foresatte med kopi tilPPT. Ved 

endring av behov,kan nytt 

vedtak fattes innen 

barnehageåret. 

 

 

 

Barnehagefaglig 

rådgiver 

 

Skjema: 

Egen mal i ESA for 

enkeltvedtak 

 

 

 

Fortløpend

e 

 HENDELSE ANSVAR 

(signatur) 

SKJEMA/ 

DOKUMENT 

(Alle skjemaer 

finnes på 

hjemmesiden 

under PPT) 

TIDSFRIS

T 

8 Etablering av ansvarsgruppe/ 

individuell plan 

 Behov for ansvarsgruppe og 

individuell plan vurderes i det 

enkelte tilfelle 

 

Styrer i 

samarbeidm/ped.le

der 

  

9 Individuell opplæringsplan (IOP) 

 På bakgrunn av vedtak 

utarbeides IOP.  Pedagogisk 

leder er ansvarlig for at 

foresattes rett til medvirkning 

ivaretas. IOP signeres av 

styrer, pedagogisk leder. Kopi 

sendes foresatte og PPT. Den 

 

Pedagogisk leder 

og styrer 

NB! Alle som har 

med barnet å gjøre 

har ansvar for å 

kjenne til barnets 

IOP og bruke den. 

 

Skjema: 

IOP- egen mal i 

ESA. 

Skjema på 

hjemmeside 

 

Fortløpend

e 



spesialpedagogiske hjelpen 

igangsettes iht.planen. 

 

NB: Foresatte skal være med i 

utarbeidelsen av IOP. Den må 

godkjennes av foresatte før den 

ferdigstilles. 

 

1

0 

Årsrapport 

 Det utarbeides årsrapport 

ihht.Oppll. § 5-5foralle barn 

med vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp. 

Rapporten skal gi grunnlag for 

justering av IOP og videre 

tiltak.Rapporten leveres styrer 

som har ansvar for kopi til 

foresatte og PPT. 

 

 

Pedagogisk leder 

og styrer 

 

Skjema: 

Årsrapport 

(Evalueringav  IOP)

- egne mal i ESA. 

Skjema på 

hjemmeside 

 

Senest1. 

juni 

 

 

 

2.  Evaluering av spesialpedagogisk hjelp og revurdering av vedtak 

 

 HENDELSE ANSVAR 

(signatur) 

SKJEMA/ 

DOKUMENT 

(Alle skjemaer 

finnes på 

hjemmesiden 

under PPT) 

TIDSFRIST 

1 Samarbeidsmøter 

 Hvis det vurderes 

hensiktsmessig gjennomføres 

samarbeidsmøte mellom 

foresatte, barnehage og 

eventuelt PPT for å gjennomgå 

ny status for barnet. 

Slikemøterkan erstattes av 

tverrfaglig møte, 

ansvarsgruppemøte eller 

tilsvarende. 

Barnehagenskriver referat. 

 

 

 

 

Pedagogisk leder 

 

 

Skjema: 

Registreres i ESA 

 

 

 

Fortløpende 



2 Intern oversikt fra barnehagen over 

barn med behov for 

spesialpedagogisk hjelp kommende 

barnehageår 

 Det gjennomføresved 

behov,drøftingsmøter mellom 

barnehage og PPT. 

Barnehagen utarbeider 

oversikt over barn som har 

behov for spesialpedagogisk 

hjelp. 

 Barnehage og eventuelt PPT 

gjennomfører nødvendig 

kartlegging og testing. 

 Etter avtale mellom barnehage 

og PPT innhenter styrer 

samtykke fra foresatte til ny 

sakkyndig vurdering. 

 

 

 

 

 

 

Styrer i samarbeid 

med pedagogisk 

leder og PPT 

 

 

Skjema: 

Oversiktsskjema 

I kvalitets 

systemet 

 

 

Skjema: 

Samtykke 

til/avvisning av 

utarbeidelse av 

sakkyndig 

vurdering 

 

 

Perioden 1. 

februar - 15. 

mars 

3 Kvalitetssikring av 

spesialpedagogisk hjelp for 

kommende barnehageår 

 Barnehagen sender 

oversiktsskjema over planlagt 

spesialpedagogisk hjelp på 

system- og individnivå til 

barnehagefaglig rådgiver med 

kopi til PPT. 

 Barnehagefaglig rådgiver 

innkaller den enkelte 

barnehage v/styrer og evt 

ped.leder, barnehagens PPT-

rådgiver, fagleder for PPT, 

reprfra barnehageteamet(ved 

behov) til møte. Barnehagen 

går gjennom hvordan en tenker 

tiltak rundt det enkelte barn. 

 

 

 

Styrer 

 

Barnehagefaglig 

rådgiver 

 

 

 

Skjema: 

Oversiktsskjema i 

kvalitetssystem 

 

 

 

1.mai 

 

 

Mellom 1. 

og 15. mai 

 

4 Årsrapport 

 Det utarbeides årlig rapport 

ihht.          barnehageloven 

§19a på alle barn med vedtak 

om spesialpedagogisk hjelp. 

Rapporten skal gi grunnlag for 

 

Pedagogisk leder og 

styrer 

 

Skjema: 

Årsrapport (sees i 

sammenheng med 

evaluering av IOP 

- se ovenfor) 

 

Senest1. juni 



nytt vedtak, ny/justering av 

IOP og videre tiltak. Styrer  

har ansvar for kopi til foresatte 

og PPT. 

 

 

 HENDELSE ANSVAR 

(signatur) 

SKJEMA/ 

DOKUMENT 

(Alle skjemaer 

finnes på 

hjemmesiden 

under PPT) 

TIDSFRIST 

5 Sakkyndig vurdering fra PPT 

 Etter nødvendig kartlegging av 

barnet, gir PPT en vurdering av 

barnets behov for 

spesialpedagogisk hjelp i 

henhold til barnehageloven 

§19a.  Kopi sendes foresatte 

 

 

 

PPT 

 

 

Skjema:Sakkyndig 

vurdering fra 

PPTlevers til 

journalføring i 

ESA 

 

 

Fortløpende 

og senest 20. 

juni 

6 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

 Etter delegert myndighet fra 

kommunalsjefen fatter 

barnehagefaglig rådgiver nytt 

enkeltvedtak om rett til 

spesialpedagogisk hjelp 

ihht.  barnehageloven §19a, 

samt omfang, innhold og 

organisering. Vedtak fattes 

som hovedregel for ett år av 

gangen. Kopi av vedtak sendes 

til foresatte og PPT. 

 

 

 

Barnehagefaglig 

rådgiver 

 

 

Skjema: 

Egen mal i ESA 

for enkeltvedtak 

 

 

 

 

Sendes 

foresatte 

primært før 

nytt 

barnehageår 

7 Individuell opplæringsplan (IOP) 

 På bakgrunn av vedtak 

utarbeides IOP.  Pedagogisk 

leder er ansvarlig for at 

foresattes rett til medvirkning 

ivaretas. IOP signeres av 

styrer, pedagogisk leder. Kopi 

sendes foresatte og PPT. Den 

spesialpedagogiske hjelpen 

igangsettesihtplanen. 

 

 

 

Pedagogisk leder 

 

 

Skjema: 

IOPi ESA 

Mal på 

hjemmeside 

 

 

Fortløpende 

og senest 

innen 

1.oktober 



 

 

 

3. Overføring av barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp fra barnehage til skole 

Fvl. = Forvaltningsloven 


