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barnet ditt kan ha rett
på spesialpedagogisk hjelp!
Gjelder barn som ikke har begynt på skolen
Barnehagelovens paragraf 31 – rett til spesialpedagogisk hjelp
Barn utvikler seg forskjellig. Noen barn trenger litt ekstra hjelp. Er du
bekymret fordi barn ditt har vansker med språk eller sosiale ferdigheter? Ta en prat med de som jobber i barnehagen om dette eller ta
direkte kontakt med PPT.
I barnehageloven står det at barn med et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til å motta dette. Retten er individuell; den
gjelder ditt barn og uavhengig om barnet går i barnehage eller ikke.

Spesialpedagogisk hjelp

R RETT

At barnehagen ber PPT undersøke
barnet ditt.
Barnehagen kan be PPT om å undersøke
om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp. PPT har en plikt til å utarbeide en sakkyndig vurdering med råd og
veiledning. Som omsorgsperson skal du
alltid være involvert i hele prosessen.

Å få et enkeltvedtak.
Du har rett på et enkeltvedtak fra kommunen uansett om de finner ut av at
barnet har rett til spesialpedagogisk
hjelp eller ikke. Et enkeltvedtak er en
beslutning om rettigheter eller plikter
til en eller flere navngitte personer, i
dette tilfelle ditt barn.

Husk at spesialpedagogisk hjelp skal være en hjelp til utvikling og læring av språk og sosiale ferdigheter. Barna
skal få hjelp slik at det blir lettere å starte på skolen.

*PPT = Pedagogisk psykologisk tjeneste

Å medvirke og bli hørt i saken.
Du skal bli involvert og si ja før kommunen/barnehagen ber PPT om å finne ut
om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp. Du skal alltid få tilbud om
rådgiving og hjelpen skal være tilpasset
behovet til ditt barn.
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At kommunen sørger for at ditt
barns beste blir ivaretatt.
Kommunen skal involvere og spørre deg
før de tar avgjørelser som gjelder barnet
ditt. Kommunene/barnehagen skal kartlegge barnet med samtaler, tester og
observasjoner. Deretter skal kommunen
ta stilling til hva som er best for ditt barn.
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