VEGÅRSHEI KOMMUNE

U. OFF. §13.FVL

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET
Lov om barnehager § 37. Barn med nedsatt funksjonsevne
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.
Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved
vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på
tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmede barrierer, de nødvendige kostnadene ved
tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.
Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne

Barnets foresatte kan i samråd med barnehagen søke kommunen om tilrettelegging av
barnehagetilbudet. Kommunen har tilretteleggingsplikt som innebærer at barn med nedsatt
funksjonsevne (fysiske, psykiske eller kognitive funksjonsnedsettelser) skal kunne nyttiggjøre seg av
barnehagetilbudet.
Eksempler på tilrettelegging:
-

nødvendig utstyr, støtte til bygningsmessige endringer, støtte til ekstra bemanning eller
andre tiltak

Skjema for utfylling av foresatte:
Barnehage:
Foresattes navn:
Barnets navn:
Født:
Startdato i barnehagen:
Søknaden gjelder for perioden:
Barnets vansker:

Omfang av ønsket tilrettelegging (eks hvor
mye assistentoppfølging):

Tiltak vi mener barnehagen trenger ekstra
ressurser til:

Barnet har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31?
Ja
Nei

Hvis JA;
Spesialpedagog
Assistent / fagarbeider

Antall timer

Skjema for utfylling av barnehagen:
Barnehagen samarbeider med andre hjelpeinstanser om barnet?
Ja
Nei

Andre hjelpeinstanser:

Vurdering av tidligere tiltak, f. eks. drøfting i tverrfaglig ressursteam:
Enkel beskrivelse av tiltak:

Vurdering av barnets utvikling ved hjelp av tiltakene:

Rammebetingelser
Avdelingens gruppestørrelse:
Antall pedagoger pr. dag:
Antall øvrige ansatte pr. dag:
Beskrivelse av miljøet på
avdeling (eksempelvis
stabilitet/ ustabilitet i
ansattgruppen, risikofaktorer
som f.eks. flere barn med
særlige behov og
beskyttelsesfaktorer som

f.eks. trygge relasjoner og
forutsigbarhet ):
Barnets vansker:

Tiltak barnehagen trenger ekstra ressurser til:

Omfang av ønsket
tilrettelegging
(eks hvor mye assistent /
pedagog oppfølging) :
Søknad sendes til Vegårshei kommune
v / Hildegunn Myre Dale
Molandsveien 11
4985 VEGÅRSHEI

Dato:
Underskrift foresatte:

Underskrift barnehagens styrer:
__________________________

