
          
 

SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE, 

BARNEHAGELOVENS § 19 G 

«Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet tilrettelagt 

barnehagetilbud. Tilretteleggingen gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal kunne 

nyttiggjøre seg av barnehage plassen.» 

Barnets navn:         Født: 

Adresse: 

Foresatte: 

Adresse: Telefon: 

Foresatte: 

Adresse: Telefon: 

 

Navn på barnehage: 

Avdeling: Barnets oppholdstid: 

Antall barn på avdelingen: Alder: 

Antall barn pr. voksen: Antall pedagoger: 

Antall fagarbeidere: Antall assistenter: 

 

Ordinært barnehagetilbud og barnehagens tilrettelegging: 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak: Hva er prøvd? Hvor lenge? 
Organisering? 
Hvordan er tiltakene organisert?  
 
 
 
 
 
 
 

Evaluering av tiltakene: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



          
 

I hvilke situasjoner i løpet av dagen har barnet behov for tilrettelegging utover 
barnehagens plikt til tilrettelegging? 

Situasjoner: Når/tidspunkt  Hvordan: 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Tilbud barnet har i dag/søkt om? 

Spesialpedagogisk hjelp: Fysioterapeut: Annen hjelp: 

Spesial -
pedagog  
timer? 

Ekstra 
assistent  
timer? 

  

 

Det søkes om tilrettelegging i form av ekstra bemanning: 

Antall timer pr. uke: 

Søkes for barnehageåret: 

 

Dokumentasjon (lege, Abup, annet helsepersonell): 
 
 

(Skal legges ved dokumentasjon) 

Dato: Underskrift foresatte: 
 

 

Dato: underskrift enhetsleder/styrer: 
 

 



          
 

Søknaden sendes til:                                                                                                                                                          

Fagleder spesialpedagogisk team,                                                                                                                                       

Enhet barn og familie, Hunsøya, 4700 Vennesla.   

 

VEDLEGG DAGSRYTME  

Dagsrytmen er ett eksempel, tilpass til din barnehage.  

Barnehagens 
dagsrytme:  
 
 

Barnet mestrer: Problemer/ 
utfordringer:   

Barnehagens 
tilpasning til 
barnets behov:   

Organisering i 
forhold til ansvar 
og 
gjennomføring: 

Barnet kommer i 
barnehagen mellom 
kl …. 
og kl….  
 
mottagelse  
 
frokost 
 
lek /aktivitet/ 
garderobe 
 
rydding 
 
samling 
 
vaske hender /do 
mat  
 
do /vaske hender  
garderobe / 
påkledning 
 
utelek 
 
inn garderobe /kle 
av  
mat  
 
lek inne /ute 
 
barnet blir hentet 
ca. kl ….. 
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