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Søknad om ekstra ressurstildeling til barnehager 

Kommunen refunderer utgifter barnehagene har til organisering og gjennomføring av 
spesialpedagogisk hjelp i henhold til vedtak. Kommunen tildeler også ved behov ekstra ressurser til 
tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne.  
Ressursene tildeles samlet med hjemmel i barnehageloven til både private og kommunale barnehager 
etter søknad om dette.  
Barnehagemyndigheten foretar en skjønnsmessig helhetsvurdering av barnehagens behov for 
ressurser og kan innhente dokumentasjon fra barnehagen. Etter vurdering kan ressursene gis til 
enkeltbarn og/eller til barnegrupper.  
Avgjørelse om tildeling bør beskrive hva som gjelder spesialpedagogisk hjelp og hva som er tildelt ut 
over dette som tilretteleggingstilskudd. Ressursene administreres av barnehagens styrer.  
Søknader behandles fortløpende i løpet av barnehageåret. Det vil bli gitt informasjon om særskilte 
frister der det er hensiktsmessig. 

Del 1: Barnehagens totale ekstra ressursbehov 
Dato: 
Barnehage: 
Søknadsperiode: 
Ressursbehov: 
Omfatter antall barn: 
Dato for siste ressurs-
tildelingsvedtak*: 
* Dersom søknaden gjelder en utvidet tildeling.

Del 2: Beskrivelse av enkeltbarns behov 
Barn med sakkyndig vurdering: Barn1 
Navn: 
Fødselsdato: 
Beskrivelse av utfordringer: 

Timer spesialpedagogisk hjelp 
etter vedtak: 
Antatt totalt ressursbehov 
inkludert spesialpedagogisk hjelp: 
Utnyttelse/disponering av ressurs: 
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Barn med sakkyndig vurdering: Barn 2 
Navn: 
Fødselsdato: 
Beskrivelse av utfordringer: 

Timer spesialpedagogisk hjelp 
etter vedtak: 
Antatt totalt ressursbehov 
inkludert spesialpedagogisk hjelp: 
Utnyttelse/disponering av ressurs: 

Barn uten sakkyndig vurdering: 
Navn: 
Fødselsdato: 
Beskriv problemstillingen: 

Antatt ressursbehov: 
Foreldre er orientert om at det 
søkes ressurser:  

Ja        Nei 

PPT er kontaktet for bistand i 
systemrettet arbeid:  

Ja        Nei 

Beskriv utnyttelse/disponering av ressurs: 

Del 3: Barnehagens disponering av ekstraressursen 
Beskriv barnehagens organisering og disponering av ekstraressursen: 

Sted/dato: Signatur styrer: 
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