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Rutiner for samarbeid mellom barnehagene og pedagogisk-
psykologisk tjeneste i Indre Fosen kommune 
 

Innledning 
Indre Fosen har en egen pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) som ble etablert 1. 

januar 2018. Tjenesten har ansatte med høy faglig og komplementær kompetanse. 

De ansatte har spesialpedagogisk kompetanse på fagområder som logopedi, lesing 

og skriving, hørselstap, atferd, tidlig innsats og familieterapi. Indre Fosen PPT har 

utredningskompetanse, og de ansatte har lang erfaring innen ledelse, klasseledelse 

og tverrfaglig samarbeid fra arbeid i barnehager og skoler, habiliteringstjenesten og 

barne- og ungdomspsykiatrien.  

Oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune ønsker at PP-tjenesten skal bidra med sin 

kompetanse slik at barnehagelærere og assistenter i barnehagene opplever PP-

tjenesten som en hjelp og støtte, både i det ordinære tilbudet og i det 

spesialpedagogiske arbeidet.  

Det stilles store krav til de sakkyndige vurderingene som PP-tjenesten skal utarbeide. 

Vurderingene skal være grundige og godt begrunnet, og hver vurdering medfører 

mange dagers arbeid. Et godt sakkyndigarbeid (barnehageloven § 19 d) betyr også 

at PPT skal vurdere om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære 

barnehagetilbudet. 

For å få utnyttet kompetansen i PP-tjenesten på best mulig måte overfor kommunens 

barn og unge, trengs det en kursendring. Den endringen som beskrives i dette 

dokumentet, innebærer at PPT arbeider på en litt annen måte enn i tidligere Rissa og 

Inderøy/Leksvik PPT. Dette må gjøres i tett samarbeid med barnehagene og 

oppvekstsektoren, og i forståelse med heimene. Det vi ønsker å oppnå, er at PP-

tjenesten arbeider mer forebyggende og inn mot det ordinære tilbudet/opplæringen. 

PP-tjenesten ønsker å bidra til å sikre høy kvalitet både i spesialpedagogisk hjelp, og 

ordinært tilbud. 

Vi har på grunnlag av styringsdokumenter, diverse rapporter og 

modellkommuneprosjektet «Inkludering på alvor», utarbeidet denne rutinen for 
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samarbeid mellom barnehagene og PPT. Etter beskrivelsen av modellen følger en 

del av grunnlagsmaterialet som vedlegg. 

Alle som jobber i PPT og barnehagene bør sette seg godt inn i Veilederen for 

spesialpedagogisk hjelp, og Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med 

nedsatt funksjonsevne, barnehagelovens § 19 g utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet. Se udir.no. 

 
Om modellen 
Når vi skulle lage vårt forslag til samarbeidsmodell mellom PPT og barnehagene, har 

vi latt oss inspirere av «Leksvikmodellen», som ble jobbet fram i 

modellkommuneforsøket Leksvik kommune deltok i mellom 2007 og 2014. I tillegg 

har vi brukt «Oversikt over saksgang og prosedyre for barn med behov for 

spesialpedagogisk hjelp» fra Rissa kommune. I vår modell forsøker vi å legge det 

arbeidet som berører både PPT og barnehagene.  

Hvis man mistenker at utfordringene til barnet er sammensatte, kan man melde 

saken opp til kommunens tverrfaglige drøftingsteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase1/dokumentasjon-og-vurdering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase1/dokumentasjon-og-vurdering/
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-av-barnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-av-barnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/
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Ansvar enhetsleder barnehage  
1. Enhetsleder har god oversikt over alle barnehagene i kommunen; 

organisering, arbeidsmåter, personlige ressurser, økonomi, barn med 
særskilte behov. 

2. Enhetsleder har jevnlig og god kontakt med alle styrere. 
3. Enhetsleder barnehage har månedlige faste møter med PP-tjenesten. 
4. Ved behov for tilrettelegging etter § 19 g i barnehageloven, søker foreldre om 

dette til enhetsleder barnehage. Se eget skjema.  
5. Ved behov for spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 19 a, ber 

enhetsleder om sakkyndig vurdering fra PPT. Barnehage og foreldre fyller da 
ut henvisningsskjema individsak. – eventuelt etter drøfting med PPT – et møte 
mellom enhetsleder og PPT.  

6. Hvis et barn skal ha vedtak etter både § 19 a og § 19 g, kan enhetsleder be 
om at PPT skriver sakkyndig vurdering på begge paragrafer. Opplysninger fra 
helse må da være vedlagt henvisning til PPT. Se punkt 3.  

7. Enhetsleder er kjent med rutinene for samarbeid mellom PPT og 
barnehagene, og viser til denne ved forespørsler fra barnehagene om ekstra 
ressurser.   

8. Styrkingsressurs kan tildeles barnehagen på forespørsel, for et kortere eller 
lengre tidsrom, og etter at man gjennom drøfting med styrer og PPT kan tilrå 
dette.  

9. Det er tett og jevnlig kontakt mellom Enhetsleder barnehage, Enhetsleder 
helse og velferd og Enhetsleder PPT, slik at de barna som trenger det, får rask 
og riktig hjelp.  
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Gjeldende regelverk 
§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp 
Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har 
særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. 
Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og 
læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. 
Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal 
omfatte tilbud om foreldrerådgivning. 
Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i 
kommunen. 

 
§ 19 c. Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om 
spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at 
det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. 
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn 
med særlige behov. 

 
§ 19 d. Sakkyndig vurdering 
Før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal 
det foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlige behov for 
spesialpedagogisk hjelp. 
I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til blant annet: 

a) om det foreligger sen utvikling og lærevansker hos barnet 
b) realistiske mål for barnets utvikling og læring 
c) om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet 
d) hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring 
e) hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som er nødvendig, og hvilken 

 kompetanse de som gir hjelpen bør ha 
 
 

§ 19 f. Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp 
Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk 
hjelp, har barnet rett til slik skyss. 
Barnet har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Kommunen skal innlosjere barnet 
når daglig skyss ikke er forsvarlig. 
Kommunen skal fatte vedtak om og oppfylle retten til skyss, nødvendig reisefølge, 
tilsyn og innlosjering. 

 
§ 19 g. 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. 
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Forventninger til PPT og til barnehagene:  
For å få til en samhandling er det en forutsetning at alle involverte har en felles 
forståelse av følgende: 

• PPT er tett på barnehagene, og har avtalt faste dager i barnehagene hver 

måned 
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• PPT har månedlige møter med enhetsleder barnehage 

• PPT bidrar i stor grad med veiledning i barnehagene 

• PPT utarbeider forslag til punktliste for hjelp i drøftingssaker mellom 

barnehagene og PPT. 

• Hvis man i et tverrfaglig møte vurderer viderehenvisning (for eksempel BUP 

eller HABU), ønsker vi at det tas opp med saksansvarlig i PPT først. 

• Det utarbeides en felles mal for IOP og årsrapport.  

• PPT kommer til å utarbeide forslag til mal for en pedagogisk rapport, som alltid 

skal følge med henvisningen.  

• Når PPT får hodet over vannet, vil vi utarbeide en kurspakke/miniforedrag vi 

kan tilby ute i barnehagene. 

• PPT vil også bidra inn i ulike nettverk som ønskes/etterspørres av 

barnehagene. 

• Tiltak drøftes og prøves ut i barnehagen med veiledning fra PPT på 

førhenvisningsnivå og/eller etter henvisning (bhl. § 19 d, punkt c) 
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Modellen 

 

1

• Foreldre eller barnehage er bekymret for et barns utvikling, eller 
barnehagen opplever behov for veiledning - husk samtykkeerklæring hvis 
veiledning på individnivå

2
• PPT kontaktes for en drøftingssamtale

3
• PPT veileder i det ordinære barnehagetilbudet 

4

• PPT og barnehagen vurderer behovet for styrkingsressurs i gruppa, 
eventuelt behov for  tilrettelegging etter barnehagelovens §19 g – og 
barnehagen søker om dette til enhetsleder barnehage. Ved søknad om 
tilrettelegging etter §19 g må man ha underskrift fra foreldre. 
Opplysninger må innhentes fra aktuelle samarbeidspartnere innen 
helsesektoren.

5

• Enhetsleder barnehage innvilger styrkingsressurs, eller fatter vedtak om 
tilrettelegging 

• PPT veileder barnehagen der det er naturlig 

6
• Barnehagen skriver rapport basert på tiltak gjennomført etter styrking 

eller vedtak om §19 g

.

7

• Enhetsleder barnehage og barnehagen vurderer behov for 
spesialpedagogisk hjelp. Enhetsleder barnehage ber PPT om en 
sakkyndig vurdering. Barnehagen eller foreldrene skriver henvisning til 
PPT. Henvisningen må underskrives av foreldre.

8

• PPT gjør en sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp 
(bhl. §19 a). Hvis barnet også har behov for tilrettelegging (bhl. § 19 g), 
skrives den sakkyndige vurderingen på begge paragrafer. Opplysninger 
må da innhentes fra aktuelle samarbeidspartnere i helsesektoren.

9
• Enhetsleder barnehage fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp

10
• PPT veileder i barnehagen

11

• Barnehagen skriver IUP innen en måned etter vedtak. Årsrapport skrives 
i samme dokument med frist 1.mai. Disse sendes enhetsleder 
barnehage, med kopi til PPT og foreldre. 
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Vedlegg 
1. Aktuelle lenker 
2. Udir pkt. 1.8 – Forholdet til det ordinære barnehagetilbudet 
3. Udir - Hva er hva - § 19 a eller § 19 g? 
4. Drøfting mellom barnehagen og PPT 
5. Søknad om styrkingsressurs 
6. Rapport etter bruk av styrkingsressurs  
7. Søknadsskjema for tilrettelegging etter barnehageloven (bhl.) § 19 g 
8. Rapport etter tilrettelegging etter bhl. § 19 g 
9. Pedagogisk rapport fra barnehage ved henvisning til PPT (bhl. § 19 a) 
10. IUP – årsrapport (bhl. § 19 a) 
11. Mal møtereferat 

 
Henvisningsskjema til PPT ligger på kommunens hjemmeside. 
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Vedlegg 1: Aktuelle lenker 
 

https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-av-

barnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/ 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/pedagogisk-virksomhet/ekstra-stotte/ 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-

rammeplanen/plakat/tilrettelegging/ 

 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/pedagogisk-virksomhet/ekstra-stotte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-av-barnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-av-barnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/pedagogisk-virksomhet/ekstra-stotte/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/plakat/tilrettelegging/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/plakat/tilrettelegging/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/pedagogisk-virksomhet/ekstra-stotte/
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Vedlegg 2: Forholdet til det ordinære barnehagetilbudet  

Rammeplanen sier at barnehagen skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud. 

Det er nødvendig å skille mellom det ordinære barnehagetilbudet til barnet og 
spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven. Bruk av assistent kan være et 
relevant tiltak knyttet til begge deler. 

I praksis kan skille mellom spesialpedagogisk hjelp, og et individuelt tilpasset og 
likeverdig ordinært barnehagetilbud være vanskelig. 

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til om barnets 
behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet, jf. barnehageloven § 
19 d andre ledd bokstav c. PP-tjenesten skal vurdere om barnehagen har 
nødvendige ressurser og kompetanse til å avhjelpe barnets behov. 
Et ordinært barnehagetilbud vil være rettet mot alle barna i barnehagen, men det skal 
også ha fokus på enkeltbarn. Barnehagelærerne må ha kompetanse til å se barnets 
behov, kunne støtte i lek og legge til rette for et helhetlig og inkluderende 
barnehagetilbud1. 

Forskjellen må ses i lys av om tiltaket er rettet mot et enkeltbarn for å 
forebygge/avhjelpe definerte utfordringer/vansker som har betydning for barnets 
videre trivsel og helhetlige utvikling. (fra Udir, Veilederen Spesialpedagogisk hjelp, 
pkt. 1.8) 
 
1 Meld. St. 19 (2015-2016), punkt 4.4.1 
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Vedlegg 3: Hva er hva - 19 a eller 19 g? 

Under følger noen momenter som kan brukes i vurderingen av om barnet har behov 
for spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging. 

Spesialpedagogisk hjelp (§ 19 a) 
• Barnet har et særlig behov. 
• Skal styrke barnets utvikling og læring. 
• Det er barnet og barnets utvikling som er i fokus for hjelpen. 
• Skal bidra til at barnet er bedre rustet til å starte på skolen. 
• Barnet har begrenset nytte av det allmennpedagogiske tilbudet som blir gitt. 
• Det skal alltid foreligge en sakkyndig vurdering. 
• Hjelpen skal evalueres og det skal utarbeides årlig rapport med vurderinger av 

barnets utvikling. 

Tilrettelegging (§ 19 g) 
• Barnet har nedsatt funksjonsevne. 
• Barnet trenger tilrettelegging for å kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet på lik linje 

med de andre barna i barnehagen. 
•  Formålet med tilretteleggingen er at barnet skal få likeverdige utviklings- og 

aktivitetsmuligheter. 
• Gjennom tilretteleggingen forsøker man å få til en endring av barnets omgivelser i 

barnehagen, slik at barnet skal kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet på en 
likeverdig måte som de andre barna. For eksempel kan et barn med nedsatt 
funksjonsevne ha behov for individuell tilrettelegging for å kunne delta i lek, spise 
sammen med de andre barna eller være med på utflukter sammen med de andre. 
Tilrettelegging kan også for eksempel innebære at man får mulighet til hvile eller 
være skjermet i perioder, dersom dette er en forutsetning for at barnet skal 
nyttiggjøre seg barnehagetilbudet på en likeverdig måte. 

• Barn med nedsatt funksjonsevne vil ofte, men ikke alltid, ha en legeerklæring som 
sier noe om diagnose. Men det er ikke noe krav om diagnose for å kunne ha rett til 
tilrettelegging. 

• Tilretteleggingsbehovet er av en viss varighet og ikke helt forbigående. 
• Stiller ikke krav om sakkyndig vurdering. 
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