
§ 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 

«Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, 

har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast 

til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast 

som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein 

annan sakkunnig instans.» 

 

Oversikt over fasene i saksgangen for spesialpedagogisk hjelp 

Veileder til spesialpedagogisk hjelp 
(klikk på linkene for mer informasjon) 

Rutiner i Porsgrunn kommune 

 
1. Bekymringsfasen 

2
 

 

Barnehagens observasjon- og 
kartleggingsplan. 

Førtilmeldingsmøte (endre navn?). 
Barnehagen tar kontakt med PPT (tlf.: 35 54 
72 40) for å gjøre avtale om 
førtilmeldingssmøte. Her deltar PPT, 
barnehagen og foresatte inviteres til delta. 
Foresatte må ha gitt samtykke til at barnets 
vansker kan drøftes. 

Der det vurderes at barnet vil kunne ha behov 
for logopedisk hjelp deltar barnet sammen 
med foresatte/barnehagen. 

- barnehagens forarbeid tas skriftlig med til 
førtilmeldingssmøte; 

1. Hva er barnets vansker? 
2. Hvordan kommer vanskene til uttrykk? 
3. Hvilke tiltak har barnehagen prøvd ut? 
4. Hvilke tiltak har fungert? 
5. Hvilke forhold rundt barnet forsterker 

vanskene (f.eks. gruppestørrelse/-
sammensetning, overganger, 
samarbeid barnehage/hjem, samspill 
med barn/voksne) 

6. Hvilke endringer ved barnehagens 
organisatoriske løsninger kan tenkes å 
forsterke barnets vansker?  

I førtilmeldingssmøte gis det råd og veiledning 
om; 

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase-1-Bekymringsfasen/


 utprøving av tiltak 
 evaluering av tiltak 
 tilmelding til PPT 
 kontakt/henvisning til andre tjenester 

2. Tilmelding til PP-tjenesten3 

 

Tilmeldingsskjema  

Foresatte kan tilmelde direkte til PPT. 

Barnehagen o.a. instanser kan tilmelde etter 
samtykke fra foresatte. 

 
3. Sakkyndig vurdering av barnets 

behov4 

 

Etter tilmelding vil foresatte motta en 
bekreftelse på at tilmelding er mottatt og navn 
på rådgiver ved PPT som skal utrede og 
vurdere barnets behov for spesialpedagogisk 
hjelp. 

Foresatte inviteres til et oppstartsmøte. 

PPT gjennomfører aktuell observasjon, 
samtaler, kartlegging og tester og konkluderer 
med behov/ikke behov for spesialpedagogisk 
hjelp, omfanget av hjelpen og tilråding.  

PPT gjennomgår den sakkyndige vurderingen 
med foresatte og barnehagen. 

Den sakkyndige vurderingen sendes 
vedtaksmyndighet i kommunen, sammen med 
samtykke fra foresatte om at det gjøres et 
enkeltvedtak. 

 
4. Vedtaksfasen5 

 

Vedtaksmyndighet fatter vedtak med 
bakgrunn i anbefalinger som fremkommer i 
sakkyndig vurdering.  

Vedtaket sendes til PP-tjenester for 
iverksetting av spesialpedagogisk hjelp.  

 
5. Planlegging og gjennomføring6 

 

Spesialpedagog/Logoped tar kontakt med 
barnehagen for avtale om oppstart og 
planlegging av den spesialpedagogiske 
hjelpen. 

Foresatte inviteres inn i samarbeidet om 

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase-2-Henvisning-til-PP-tjenesten/
https://www.porsgrunn.kommune.no/PageFiles/11825/PPT-Tilmeldingsskjema%20V18.pdf
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase-3-Sakkyndig-vurdering-av-barnets-behov/
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase-3-Sakkyndig-vurdering-av-barnets-behov/
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase-4-Vedtaksfasen/
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase-5-Planlegging-og-gjennomforing-/


oppfølging av sitt barn. 

Inkluderingsperspektivet legges til grunn for 
gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak. 

 
6. Evaluering og veien videre7 

 

Tiltaksplan og årsrapport 

Evaluering og vurdering av videre behov 

 
 

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase-6-Evaluering-og-veien-videre-/

