Retningslinjer for forsterket tilbud
i Tislegård barnehage.

Alle barn som er født før 1. september året før det søkes om barnehageplass, har rett til plass.
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. De skal få et godt tilrettelagt
tilbud som fremmer vekst og god utvikling.
Noen barn med nedsatt funksjonsevne kan i enkelte tilfelle kreve ekstra ressurser og ha behov for et mer
tverrfaglig og behandlingsrettet tilbud enn det en vanlig barnehage gir. Kongsberg kommune har et tilbud for
barn i førskolealder med særskilt store og sammensatte behov og et ekstraordinært behov for fysisk og/ eller
medisinsk tilrettelegging i Tislegård barnehage.

Kongsberg januar 2015

Bakgrunn:
Det vil fra barnehageåret 2015/ 2016 etableres et forsterket tilbud i Tislegård barnehage.
Tilbudet retter seg mot barn i førskolealder med særskilt store og sammensatte behov og et
ekstraordinært behov for fysisk og/ eller medisinsk tilrettelegging.
Bakgrunnen for etableringen av et slikt nytt tilbud, er at det de siste årene har vært flere
svært syke barn i kommunens barnehager. Erfaringstall tilsier at det vil fødes ett til to barn
med multifunksjonsnedsettelser i Kongsberg annet hvert år. Dette barnehageåret går det
minst fire barn med særskilt store og sammensatte hjelpebehov i kommunens barnehager.
Disse barna krever større grad av ressurser og tilrettelegging enn det man med rimelighet
kan forvente innenfor et ordinært barnehagetilbud. Behovet for medisinsk tilrettelegging,
behandling og oppfølging gjennom barnehagedagen peker mot at vi trenger å styrke den
helsefaglige kompetansen og innsatsen for disse barna.

Mål:
Målet med opprettelsen av et forsterket tilbud i Tislegård barnehage er todelt:
1) Forsterket tilbud opprettes i Tislegård barnehage for å gi barn i førskolealder med
særskilt store og sammensatte behov og et ekstraordinært behov for fysisk og/ eller
medisinsk tilrettelegging et trygt, godt og utviklende barnehagetilbud.
2) Forsterket tilbud opprettes i Tislegård barnehage for å samle ressurser og
kompetanse og å bygge et sterkere faglig og tverrfaglig miljø rundt barn med særskilt
store og sammensatte behov og et ekstraordinært behov for fysisk og/ eller
medisinsk tilrettelegging.

Organisering:
Tislegård barnehage er valgt som lokalisering av tilbudet ut i fra følgende kriterier:
- Barnehagen må være kommunal.
- Barnehagen må ha sentral beliggenhet.
- Barnehagen må ha stort nok areal.
Tislegård barnehage svarer til samtlige kriterier.
Det spesialpedagogiske fagteamet vil også få tilhørighet i barnehagen. Dette blant annet for
å styrke fagkompetansen og å fremme en bedre integrering mellom spesial- og
allmennpedagogikken.
Utgangspunktet for plassering av det forsterkede tilbudet er en normalavdeling (20 plasser
for barn over 3 år), som tilrettelegges for å ta i mot barn med særskilt store og sammensatte
behov. Avdelingen tilrettelegges fysisk med inventar og utstyr til formålet.

6 av barnehageplassene avsettes til 3 barn med behov for forsterket tilbud. 14 av
barnehageplassene avsettes til barn som er såkalt normalt fungerende. Dette for å sikre
prinsippet om omvendt integrering. Det vil si at barn, uansett hvor særskilte behov de måtte
ha, også har behov som er allmenne, og som alle andre barn har behov for å ta del i et større
barnefellesskap. Derfor er dette først og fremst et ordinært barnehagetilbud. Det er
tilretteleggingen som er ekstraordinær.
Bemanningen økes ut over grunnbemanningen, som er 3 stillinger, med 1 hel stilling til en
person som er helsefagutdannet på høgskolenivå.

Økonomiske konsekvenser:
Etableringen av et forsterket tilbud vil koste 500. 000 kroner. Dette går til fysisk
tilrettelegging av avdelingen i Tislegård barnehage og er et engangsbeløp som finansieres av
fondsmidler.
Økt bemanning vil finansieres innenfor vedtatt budsjett (for spesialpedagogisk hjelp til barn i
førskolealder)

Lovhjemmel:
Barnehageloven med merknader: § 13 Rett til prioritet ved opptak
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal
foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4- 12 og 4- 4 annet og
fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.
Tredje ledd:
Kommunen har det praktiske og økonomiske ansvaret for at barn med nedsatt
funksjonsevne får plass i barnehage. Kommunen har også det praktiske og økonomiske
ansvaret for at barn som har fortrinnsrett på grunnlag av vedtak etter barnevernsloven
sikres plass. Opptak av et barn med nedsatt funksjonsevne kan i enkelte tilfelle kreve ekstra
ressurser, for eksempel ved ombygging. Kommunen har derfor en viss valgmulighet basert
på praktiske og økonomiske hensyn. Barn med store eller sammensatte
funksjonsnedsettelser kan ha behov for et mer tverrfaglig og behandlingsrettet tilbud enn
det en vanlig barnehage gir. Slike tilbud gis vanligvis i spesialbarnehage eller i egne
avdelinger knyttet til ordinære barnehager.

Kriterier for opptak:
- Tilbud om barnehageplass i forsterket tilbud gis til barn i førskolealder i Kongsberg
kommune med særskilt store og sammensatte behov og et ekstraordinært behov for
fysisk og/ eller medisinsk tilrettelegging.

-

Tilbudet gjelder for barn i førskolealder bosatt i Kongsberg kommune.

-

Det er maks 6 plasser i tilbudet.

-

Plass i forsterket tilbud i Tislegård barnehage gis bare når det er kapasitet og når det
vurderes som et riktig tilbud for barnet.

-

Denne vurderingen gjøres av styrer i Tislegård barnehage og Oppvekstsjefen, i
samråd med PPT- OT og helsestasjonen.

-

Vedtak om plass fattes av Oppvekstsjefen.

