
Barnets navn
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Fødselsdato

Adresse

Sted, dato Barnehagestyrer

Postnummer Poststed

Navn foresatt 1 Telefon

Adresse Postnummer

Navn foresatt 2 Telefon

Adresse Postnummer Poststed

Sakkyndig vurdering

Saksnr.:

Løpenr.:

Barnehagens/husets navn

Kriterier for spesialpedagogisk hjelp
Språk/begrep/kommunikasjon
Adferdsproblematikk
Multifunksjonshemming
Autisme/Asperger
Sosialspektervansker
CP

Downs syndrom
Synshemmet/blind
Hørselshemmet/døv
Svært syke barn
Annet

Barne- og familietjenesten, bydel
(legges ikke ved når Fagenheten for 
oppvekst og utdanning står på kopi)

Sakkyndig vurdering foreligger fra

Barnet har fra før tildeling      § 31                   timer,  § 37                   timer

Ressursbehov etter barnehageloven § 37
Sakkyndig vurdering anbefaler i årstimer                   timer pedagog og timer assistent

Vedtak angir i årstimer                                                        timer pedagog og timer assistent

For å ivareta barnets vedtak, etter å ha vurdert samordning, har barnehagen behov for                   timer pedagog og                    timer assistent

Foresatte er gjort kjent med at det meldes behov for spesialpedagogiske ressurser gjennom brev/møtereferat av dato

Begrunnelse for meldingen
Kort beskrivelse av problemområde og utviklingspotensial

sk1009 RessurserSpesPedHjelpBHG ou

Poststed

  
Melding om behov for
SPESIALPEDAGOGISKE RESSURSER etter Barnehagelovens § 31 (SP2)
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Kort beskrivelse av barnehagens tiltak, organisering og evaluering av iverksatte tiltak (jf § 2 Barnehagens innhold)

Kort beskrivelse av barnehagens behov for ressurser etter samordning og organisering

Det vil i samarbeid med foresatte i tillegg bli sendt melding om behov for ressurser for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
etter § 37

Ja Nei

Kort beskrivelse av samarbeid med foresatte/andre samarbeidspartnere om opplæringstiltak og ansvarsfordeling
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