
 
 
 

SAMTYKKE VED SØKNAD OM TILRETTLEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE: 
 
FOR FORELDRE MED  BARN SOM HAR PLASS  I PRIVAT BARNEHAGE I KARMØY KOMMUNE 

 

Utveksling av informasjon  mellom Tett På og barnehagen 
Det er Karmøy  Kommune v/Tett På , som behandler og avgjør søknadene, og mottar skriftlig kartlegging 
fra barnehagen. I noen saker vil det være aktuelt at Tett På drøfter søknaden og tilretteleggingen med 
barnehagen, eller veileder barnehagen.   
 
Jeg/vi samtykker til at Tett På kan innhente ytterligere informasjon, eller drøfter søknaden og 
tilretteleggingen med _______________________ ________  der det ansees nødvendig for å opplyse 
saken.                                               (navn på barnehagen)                                                                           

 

(ja/nei)___________ 

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

I noen saker vil det være aktuelt at Tett På drøfter søknaden og tilretteleggingen med andre instanser.  
Jeg/vi samtykker til at følgende instanser kan gi opplysninger til Tett På , og drøfter søknaden og 
tilretteleggingen der det ansees nødvendig for å opplyse saken: 
 

☐ Fastlege      ☐ Helsestasjon 

☐ Fysioterapeut      ☐ BUP 

☐ PPT       ☐ Spesialisthelsetjenesten  
  
 
Andre instanser:_____________________________________ 

 

 

Opplysninger som vil bli innhentet og drøftet med instansene nevnt ovenfor, er helseopplysninger, 
begrenset til opplysninger som begrunner barnets behov for tilrettelegging i barnehagen og hvilken 
tilrettelegging barnet har behov for.   
Oppgavefordelingen mellom de ulike Tett på og andre instanser kan også bli drøftet. Formålet er å 
behandle søknad om tilrettelegging av barnehagetilbudet i medhold av barnehageloven § 37, og å sikre 
riktig tilrettelegging dersom tilretteleggingen innvilges.  
Vi er kjent med at samtykket frivillig og kan trekkes tilbake. Behandlingen av personopplysninger som er 
nødvendige i saksbehandlingen av eller gjennomføringen av tilrettelegging av barnehagetilbudet etter 
barnehageloven § 37 vil være pålagt ved lov og kan dermed ikke slettes eller begrenses dersom 
begrensningen vil medføre at det ikke er mulig å oppfylle den lovmessige forpliktelsen. 
Opplysninger som innhentes og behandles som en del av saksbehandlingen er å anse som arkivverdige og 
vil bli tatt vare på for ettertiden, i henhold til arkivloven, og vil ikke kunne kreves slettet.  

 

Signatur     
Dato:     _________________ 
 
Underskrift foreldre/foresatte:        ___________________________________________________________ 

      

          ____________________________________________________________

  


