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SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET TIL BARN MED 
NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

Tilrettelegging av barnehagetilbudet for 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 funksjonshemmende barrierer, 
de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Kommunen fatter 
vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne» 
(Barnehageloven, 2021, §37). 
Formålet med bestemmelsen om tilrettelegging er å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan 
nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn og få likeverdige utviklings- og 
aktivitetsmuligheter (Udir, 2017). 
 
Forventninger til tilrettelegging i det ordinære barnehagetilbudet: 
I følge barnehageloven §2 tredje ledd skal barnehagen tilpasse tilbudet ut fra blant annet barnets 
funksjonsnivå. Videre sier rammeplanen at barnehagen skal «sørge for at barn som trenger ekstra 
støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi 
barnet et inkluderende og likeverdige tilbud (…) Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske 
tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i 
kortere eller lengre perioder. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets 
behov og utvikling» (Kunnskapsdepartementet, 2017) 
 
Tilrettelegging i barnehagen handler om å nedbygge funksjonshemmende barrierer,  i tillegg til å 
endre og tilpasse helheten slik at alle barn kan medvirke, tilhøre og delta i barnefellesskapet på 
avdelingen. 

Opplysninger om barnehagen 
Barnhagens navn  
 

 

Kontaktperson i 
barnehagen 

 

e-post og telefonnummer 
  

 

Beskrivelse av barnehagetilbudet 
Barnehagens organisering, avdelinger,gruppestørrelse,  aldersinndeling osv 
 

 
Bemanning 

 



Søknaden sendes Tjenesteområde barnehage  
 

Søknaden sendes 

Horten kommune, Tjenesteområde barnehage 

 postboks 10, 3191 Horten 

2 
 

Samlede kompetanse 
 

Fysiske utforming 
 

Annet 
 

 
Opplysninger om barnet og foresatte 
Barnets navn og adresse 
 

 

Barnets fødselsdato  
Morsmål:  
Barnets oppholdstid i 
barnehagen 

Fra kl :                                       Til kl: 
Antall dager i uken: 

Foresatt 1:  Navn: 
Fødselsnummer: 
Adresse: 
 

Foresatt 2: Navn: 
Fødselsnummer: 
Adresse: 
 

Har barnet vedtak om spesialpedagogisk hjelp?                      Nei  :  □         Ja :   □  
 
Hvis ja:     Antall timer pr. uke:                          Fra dato:                     Til dato:        

Har barnet vedtak om tilrettelegging?                                      Nei  :  □        Ja : □  
 
Hvis ja:                    Fra dato:                      Til dato:        
Beskrivelse av barnets funksjonsevne som blir en barriere for barnets mulighet for deltakelse i 
barnehagens lek- og læringsmiljø på lik linje med andre barn 
Nedsatt funksjonsevne er definert som «tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller 
biologiske funksjoner.»  (NOU 2011:22) Noen eksempler på hva som vil omfattes er nedsatt syn eller hørsel, nedsatt 
bevegelsesfunksjon, hjertesykdommer, lungesykdommer og diagnoser innenfor autismespekteret. Nedsatt kognitiv 
funksjonsevne, som innebærer redusert evne til mentale prosesser som språk, hukommelse, informasjonsbearbeidelse, 
problemløsning og ervervelse av kunnskap og erfaringer, er også omfattet. Tilretteleggingsplikten avgrenses mot tilfeller 
som er av forbigående art, for eksempel et benbrudd. 
 
Beskriv barnets vansker? 
 
 
Hva er utfordrende for barnet? 
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Sterke sider/ mestring / foretrukne aktiviteter  
 
 
 

Hva motiverer barnet lek og læring? 
 

Hvordan kan barnehagen benytte barnets vennerelasjoner til en positiv utvikling? 

Når er barnets vansker fraværende? 

Følgende dokumentasjon er vedlagt: 
(f.eks legeerklæring, pedagogisk 
rapport,sakkyndig vurdering, årsrapport, 
aksjonsskjema mm.) 

1.   
2.   
3.  

 
 

Beskrivelse av barnets behov for tilrettelegging av leke- og læringsmiljøet 
Det følger av barnehageloven §2 at: Barnehagen har en plikt til å ta hensyn til hvert enklet barn og gjøre individuelle 
tilpasninger innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Tilbudet skal tilpasses barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, 
etniske og kulturelle bakgrunn. 
At et barn har nedsatt funksjonsevne er ikke ensbetydende med at barnet trenger særskilt tilrettelegging. Det er viktig å 
være bevisst at barnets tilretteleggingsbehov i noen tilfeller vil kunne avhjelpes ved at de ordinære omgivelsene og det 
ordinære tilbudet utformes på en måte som gjør at tilbudet kan brukes av alle på en likeverdig måte. 

Beskriv hva barnehagen allerede har gjort innenfor det ordinære læringsmiljøet for å tilrettelegge 
for barnets deltakelse i fellesskapet? 
 
 

 
Hva må til av ytterligere tilrettelegging i læringsmiljøet for å ivareta barnets rett til deltakelse i 
felleskapet ? 
Organisering av dagsrytme, gruppesammensetning,  

 
 
Hjelpemidler- bygningsmessige endringer - Fysisk tilrettelegging 
 

 
Er det behov for kompetanse,  opplæring og veiledning for ansatte i avdelingen 
 
 
Annet 
 
Barnets stemme og medvirkning 
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn og alle barn har rett til å uttale seg i saker som berører dem 
jf. FNs barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.  
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Barnet må ikke nødvendigvis ha meninger om hvordan en sak skal løses, for å uttale seg. Det er tilstrekkelig at 
barnet mener noe om enkelte sider av en sak. Barnet har ikke plikt til å utrykke seg.  
Hvordan / på hvilken måte gir barnet uttrykk for sin mening? ( kroppspråk,mimikk,verbalt, ASK) 
 
 
Beskriv hva barnet eventuelt uttrykker  
 
 
Når viser barnet  trivsel og glede 
 
 
Når viser banet frustrasjon , mistrivsel, sinne 
 
 
Samtykke fra foresatte 

Vi har medvirket og uttalt oss ved utarbeidelse av denne søknaden om tilrettelegging i barnehagen  
med vedlegg. 

Nei  :  □         Ja :   □  
Vi samtykker til at det fattes enkeltvedtak om  tilrettelegging i barnehagen   

Nei  :  □         Ja :   □  
Andre opplysninger  fra foresatte som ikke kommer frem i søknaden: 
 
 
 
Sted og dato  

Foresattes underskrift  

Ansvarlig for meldingen 

Sted og dato  

Styrers underskrift  

 

 


