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Handlingsveileder - Tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt 
funksjonsevne jf. Barnehagelovens § 37. 
 

Formål 
«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 funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved 
tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. « 
 
«Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.»   
jf. barnehagelovens § 37   
Det skal arbeides særlig målrettet og systematisk – over kortere eller lengre perioder – med å inkludere barn i 
meningsfulle felleskap. 
Kommunen må i forbindelse med oppfyllelsen av formålet innhente dokumentasjon og gjøre nødvendige 
undersøkelser som er av betydning for avgjørelsen.  
 

Rettslig Grunnlag 
Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med tilrettelegging av barnehagetilbudet for 
barn med nedsatt funksjonsevne er barnehageloven § 37.  
 
Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen art. 6 nr.1 bokstav c og e og art. 9 nr. 2 bokstav g og h. 
 

Hva er nedsatt funksjonsevne 
Departementet definerer i Ot.prp. nr. 44 nedsatt funksjonsevne som: «tap eller skade på en kroppsdel eller i en av 
kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt 
kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte eller lungesykdommer. I en juridisk 
sammenheng er det nødvendig å vurdere funksjonsnivået opp mot den enkelte situasjon».  

 
Det er ikke noe krav til varighet eller alvorlighetsgrad, men det er forutsatt at det gjøres en avgrensning mot 
forbigående eller bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonsevnen i særlig grad. Tilretteleggingsplikten 
avgrenses derfor mot tilfeller som er av forbigående art, for eksempel et benbrudd,  
jf. veilederen «Rett til tilrettelagt barnehagetilbud» fra Utdanningsdirektoratet.  
Se: https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-av-barnehagetilbudet-for-barn-med-
nedsatt-funksjonsevne/tilrettelagt-barnehagetilbud/ 
 

Normalitet 
Alle barn i barnehagen har behov for hjelp og tilsyn, noen mer enn andre, men det medfører ikke at alle barn med 
ekstra utfordringer trenger tilrettelegging etter barnehagelovens § 37.   
Sentralt i vurderingen er om barnet har en funksjonsnedsetting av en slik art at det hindrer barnet i å bruke 
barnehageplassen sin på lik linje med andre barnehagebarn. 

 

Hvem har rett på tilrettelegging 
For å ha rett til tilrettelegging etter barnehageloven § 37 må barnets funksjonsnedsettelse være av en slik art at det 
kreves tilrettelegging utover det som anses som tilrettelegging innenfor det allmennpedagogiske.  
 
Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av 
barnehagetilbudet. Både barnehagen og kommunen har et ansvar for å vurdere om barnet på grunn av 
funksjonsnedsettelsen har et reelt behov for tilrettelegging i barnehagen. 
 
Foreldre som mener at deres barn har behov for tilrettelegging i barnehagen grunnet nedsatt funksjonsevne, ut over 
hva som kan forventes å bli ivaretatt av ordinær barnehagedrift, kan søke kommunen om tilrettelegging som er 
nødvendig for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet.   
En forutsetning for å få kommunal tilrettelegging er at barnet har bostedsadresse i Karmøy og har plass i en 
barnehage i Karmøy kommune.  
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Nedsatt funksjonsevne må dokumenteres. Kommunen skal etter søknad fatte vedtak om tilrettelegging av 
barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og foreldre har klagerett på vedtaket.  
«Om barnet har nedsatt funksjonsevne må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og barnets funksjonsnivå må ses 
opp mot den enkelte situasjon barnet befinner seg i.  
Både barnehagen og kommunen har et ansvar for å vurdere om barnet på grunn av funksjonsnedsettelsen har et 
reelt behov for tilrettelegging i barnehagen.» jfr. veilederen «Rett til tilrettelagt barnehagetilbud» fra 
Utdanningsdirektoratet. Veileder U.dir. Se: 
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-av-barnehagetilbudet-for-barn-med-
nedsatt-funksjonsevne/tilrettelagt-barnehagetilbud/    
 
Det er frivillig for foresatte å sende inn søknadsskjemaet om kommunal tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne og tilhørende dokumentasjon, men for best mulig saksbehandling etter barnehageloven § 37 ber vi 
om at søknad sendes inn. 
Kommunen kan i enkelte tilfeller vurdere å sette i gang tiltak uten at foreldrene har vært involvert. I slike tilfeller skal 
foreldrene forhåndsvarsles og gis mulighet for å uttale seg i saken.  
 

Kommunens saksbehandling av søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne   
Om barnet har nedsatt funksjonsevne vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og barnets funksjonsnivå ses opp mot 
den enkelte situasjon barnet befinner seg i. Både barnehagen og kommunen har et ansvar for å vurdere om barnet 
på grunn av funksjonsnedsettelsen har et reelt behov for tilrettelegging i barnehagen, jf. Utdanningsdirektoratets 
veileder.  
På bakgrunn av søknad og innsendt dokumentasjon vil kommunen vurdere, ta stilling til og grunngi følgende: 
  
• Om barnet har nedsatt funksjonsevne 
• I hvilken grad barnet kan hjelpes innenfor et ordinært barnehagetilbud 
• I hvilke situasjoner barnet trenger ekstra hjelp og tilrettelegging 
 
Karmøykommune v/Tett på har plikt til å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst og kan innhente ytterligere 
opplysninger ved behov, jf. forvaltningslovens § 17. Andre instanser vil ikke være fritatt fra taushetsplikten overfor 
Tett på uten at foresatte har samtykket. .   
Foreldre/foresatte har ikke plikt til å gi opplysninger (jf. art. 13 nr. 2 bokstav e i personvernforordningen), men 
dersom nødvendige opplysninger ikke gis, vil saken ikke bli godt nok opplyst og det vil kunne medføre uriktig 
avgjørelse i saken. 
Varsel om vedtak sendes foresatte som gis 3 ukers frist til å komme med innspill og kommentarer til vedtaket.  
Endelig vedtak sendes foresatte med kopi til barnehagen. 

 
Klageadgang 
Tildeling av ressurser til tilrettelegging i barnehagen § 37 er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klagefristen er 
tre uker fra mottatt svar. Klagen sendes til barnehagesjef i Karmøy kommune.     
Dersom Karmøy kommune helt eller delvis opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til Statsforvalteren i 
Rogaland for endelig avgjørelse.  

 

Partenes ansvar 
Karmøy kommune, v/avdelingsleder «Tett på»-enheten 
• Fatte vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne  
• Sørge for at barnehagen, foresatte/foreldre får oppfølging, støtte og veiledning.  
Styrer  

• Gjøre rutiner kjent og implementert i barnehagen.   
• Sørger for at barnehagen samarbeider med barns foreldre/foresatte som ønsker å søke om tilrettelegging for 

barn med nedsatt funksjonsevne.  Innkaller avdelingsleder Tett På til slike samarbeids-/drøftingsmøter.  

• Sørge for at foreldrene blir orientert om handlingsveileder og rettigheter i forhold til personvern. 
Pedagogisk leder/barnehagelærer  
• Tilpasser det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, dette gjelder også når barn 

har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.  

• Sørge for at vedtak om behov for tilrettelegging vurderes underveis og at tilretteleggingen justeres i tråd 
med barnets behov og utvikling i tett samarbeid med foresatte/foreldre jf. Rammeplan (2017). 
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Handlingsveileder – ved vurdering av om et barn har behov for tilrettelegging 
1. Det er foreldre i samarbeid med barnehagen som har ansvaret for å melde om behovet. 

a.  Styrer i barnehagen har ansvar for at foresatte og barnehagen sammen drøfter og vurderer om 
barnet kan ha behov for et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.                                                                                
Representant fra kommunens Tett på-team kan inviteres med på møtet dersom foresatte/foreldre 
samtykker, noe som vil kunne være styrke ved videre saksgang. 

  
2. Det forutsettes at barnehagen har tilpasset det allmennpedagogiske tilbudet etter barnets behov. 

Barnehagestyrer skal vurdere om barnets behov for tilrettelegging helt eller delvis kan ivaretas i det 
ordinære barnehagetilbudet jfr. Rammeplan for barnehager som ansvarlig gjør barnehagens egen plikt til 
tilrettelegging for alle barn i barnehagen. 
a. Pedagogisk leder/barnehagelærer involverer foreldre vedrørende behov for tilrettelegging og 
foreldre får mulighet til å uttale seg. 
 Barnehagen skal fylle ut skjema «Kartlegging av barnehagen og dagsrytme» og sørge for at foreldrene får 
kjennskap til barnets dagsrytme og observasjoner knyttet til ulike situasjoner i tilbudet.  
Ved utprøving av tilretteleggingstiltak, vurderes og justeres disse underveis i tråd med barnets behov og 
utvikling.  

 
3. Dersom tiltak skal utprøves må pedagogisk leder/ barnehagelærer etter en periode med utprøving vurdere å 

justere de allmennpedagogiske tilretteleggingsbehov til barnet på ny sammen med foreldre/foresatte (eks. 
barnets dagsrytme, situasjoner i barnehagetilbudet). 
a. Pedagogisk leder vurder sammen med barnehagens styrer om barnehagen har behov for støtte og 
veiledning fra kommunens Tett på team i denne prosessen.  

 

4. Foreldre / foresatte, i samarbeid med barnehagen, sender søknad sammen med dokumentasjon til: 
Karmøy kommune ,Oppvekst-og kulturetaten,  
Rådhuset ,Postboks 167 
4291 Kopervik 

Dokumentasjon med søknad: 
a. Dokumentasjon på nedsatt funksjonsevne 
b. «Kartlegging av barnehagen og dagsrytme» skal legges ved søknaden. 
c. Samtykkeerklæring 

 
5. Søknaden vurderes av kommunen v/Tett På. 
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Handlingsveileder - ved behov for videreføring av tilrettelegging:  
1. Barnehagen dokumenterer hvordan tilbudet tilrettelegges med observasjoner av situasjoner og beskrivelser 

av barnets dagsrytme (bruk skjema «Kartlegging av barnehagen og dagsrytme»). 
 
2. Foreldre/foresatte får kjennskap til dokumentasjonen og involveres i vurderingen sammen med barnehagen 

og støtteressurs på et evalueringsmøte. Representant fra kommunens «Tett på team» kan inviteres til å 
delta.  

 
3. Sammen med barnehagen vurderer foreldre/foresatte behovet for videre tilrettelegging etter utfallet av 

vurderingen.  
 

Mulige resultater fra vurderingen kan være som følger: 
a. Bedret funksjonsevne: Den helsemessige tilstanden er bedret og/eller barnets behov er endret slik at 

behovet for tilrettelegging er bortfalt. (vurderingen sendes til kommunen v/avdelingsleder). 
b. Bedret funksjonsevne: Den helsemessige tilstanden er bedret og / eller barnets behov er endret slik at 

behovet for tilrettelegging er redusert, tiltakene justeres med barnets nåværende behov og utvikling.  
c. Samme funksjonsevne/ingen endring 
d. Forverret/vesentlig endret: Her er grunnlaget for det første vedtaket endret. Det er behov for annen type 

tilrettelegging eller økt tilrettelegging 
      Bruk skjema: « Evaluering av tidligere tiltak og avklaring av foreldrenes syn»   
 
4. Om konklusjonen er b, c eller d her over, sendes søknad om videreføring av tiltak til: 

Karmøy kommune Oppvekst-og kulturetaten,  
Rådhuset , Postboks 167 
4291 Kopervik 

 

Dokumentasjon med søknad: 
a. Skjema : «Evaluering av tidligere tiltak og avklaring av foreldrenes syn» skal legges ved. 
b.  Oppdatert dokumentasjon på nedsatt funksjonsevne (dersom barnets behov er endret) 
c. «Kartlegging av barnehagen og dagsrytme» legges ved meldingen dersom barnets behov er endret. 
d. Ny samtykkeerklæring (dersom dette er nødvendig)  
 
 
5. Søknaden vurderes av kommunen.  


