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Søknaden gjelder for perioden: 

 

Barnet sitt navn: Navn foresatte –1: 

Fødselsdato: Adr/Postnr/sted:  

Kjønn:  Tlf/mobil: 

Morsmål: Navn foresatte –2: 

 Adr/Postnr/sted: 

 Tlf/mobil: 

 

Barnehage:  Styrer:  

Avdeling/gruppe:  Barnets oppholdstid i  

barnehagen per uke: 

 

Barnehagens 

adresse/ 

postnr./sted: 

 Barnet sover/ hviler i 

antall timer/ minutter 

pr. dag:  

 

 
Informasjon om og spesifisering av barnets styrker, interesser og mestringsområder: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING  
i barnehage  

Jfr. Lov om barnehager §37:  
Barn med nedsatt funksjonsevne                  

FYLLES UT AV FORESATTE I SAMARBEID MED 
BARNEHAGEN 

 

KONFIDENSIELT 
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Informasjon om og beskrivelse av barnets nedsatte funksjonsevne: 

 

 

 

 
 

Det søkes om kommunal tilrettelegging i barnehagen i form av ekstra 

bemanning                  

Antall timer i uken 

Det søkes om annen tilrettelegging etter barnehageloven § 37 Spesifiser: 

 

 
 
Ordinært barnehagetilbud:  

Informasjon om barnehagens individuelle tilrettelegging innenfor det ordinære barnehagetilbudet:  

(innhold og organisering jfr barnehagelovens § 2 tredje ledd og forskrift om rammeplan for barnehager)  

Tiltak:  Hvordan og over hvor lang tid 

er tiltaket gjennomført: 

Effekt: (Evaluering av tiltak)  

   

   

   

Ved 1. gangs søknad  Legg ved  Skjema : «Kartlegging av barnehagen og dagsrytme»  – 

vedlagt mal fylles ut av barnehagen og forevises foresatte 

I hvilke situasjoner av barnehagedagen trenger barnet tilrettelegging utover barnehagens egen plikt til 

tilrettelegging. 

Situasjoner: Når / Tidspunkt: Beskriv hvordan hjelpen skal utføres:  
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Ved søknad om forlenging  av tiltak, legg ved skjema: «Evaluering av igangsatte tiltak 

rundt tilrettelegging»  -   vedlagt mal fylles ut av barnehagen og foreldrene i samarbeid 

Eventuelle etablerte tiltak i medhold av barnehageloven § 37 vil bli evaluert til tross for at 

foreldre/foresatte eventuelt velger å ikke gi opplysninger, men for best mulig saksbehandling av 

ønske om forlenging av tilrettelegging etter barnehageloven § 37 ber vi om at søknad med skjemaet 

«Evaluering av igangsatte tiltak rundt tilrettelegging» sendes inn. 

Er det søkt andre instanser om tiltak for å tilrettelegge for barnets nedsatte funksjonsevne: (for eksempel 

spesialpedagogisk hjelp,  fysioterapi,  utstyr, støtte til bygningsmessige endringer) . Hvis Ja: ber vi deg om å 

spesifisere hva det er søkt om. Det er frivillig om man ønsker å spesifisere hva det er søkt om. Spesifiser 

eventuelt her: 

    

 

Hvilke ressurser benyttes til barnet i inneværende år : 

Spesialpedagogisk hjelp - 

t/u 

Ja ☐  Nei ☐  Veiledning fra PPT Ja☐    Nei☐ 

§ 37  tilrettelegging nedsatt 

funksjonsevne                

Timer i uken:              

Ja ☐   Nei☐ 

 

Fysioterapi Ja ☐   Nei☐ 

  Annet:    Ja ☐   Nei☐ 

 

 

Vedlagt dokumentasjon på barnets nedsatte funksjonsevne fra:  

Foresatte vedlegger sakkyndig dokumentasjon som dokumenterer barnets nedsatte 

funksjonsevne. Sakkyndig dokumentasjon kan for eksempel være erklæring fra 

fastlege, spesialisthelsetjeneste, fysioterapeut eller annet. Det skal ikke legges ved 

epikriser eller rapporter.                                                                                                                                                                                                                                             

Datert: 
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Jeg / vi er informert om  Karmøy kommune sin«Handlingsveileder - Tilrettelegging av 

barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne jf. Barnehagelovens § 37».   

Jeg / vi har mottatt informasjon vedrørende saksgang, rutiner for innhenting og oppbevaring  av 

personopplysninger, samt våre rettigheter i forhold til personvern.  

Dato:_________________ 

Underskrift foreldre/foresatte     

_________________________________________   ___________________________________ 

 

 

Underskrift barnehagens styrer:  

 

 

Søknad, samtykkeerklæring og vedlegg sendes samlet til :       

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

 

 

 

 

 

              


