
 

OPPHØR av spesialpedagogisk hjelp i barnehage før 

vedtakets utløpsdato. 

Hjemlet i: 

 Barnehagelovens KP VA § 19a. 

 Forvaltningslovens §§ 11a, 17,23,24,25,27,18og19. (saksbehandlingsregler for 

enkeltvedtak) 

 Øvrige dokumenter: Veileder om spesialpedagogisk hjelp – publisert oktober 2014. 

Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i barnehagelovens § 19a. 

Det er kommunen som har ansvaret for at det fattes enkeltvedtak om spesialpedagogisk 

hjelp (§19e). 

Før kommunen fatter vedtak, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av om det aktuelle 

barnet har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp(§19d). Vurderingen skal vise om barnet 

har behov for spesialpedagogisk hjelp, og hva slags opplæringstilbud som bør gis. Dette 

ansees også å kunne gjelde ved opphør av spesialpedagogisk hjelp. 

PP-tjenesten er den sakkyndige instans når behovet for spesialpedagogiske hjelpen skal 

vurderes(§19c). 

Den/de som utfører den spesialpedagogiske hjelpen skal jevnlig vurdere barnets videre 

behov for spesialpedagogisk hjelp. Dette kan gjøres i forbindelse med den skriftlige 

årsrapporten, men kan også skje i forbindelse med underveisevalueringer gjennom hele året. 

(Veileder om spes.ped.hjelp). 

 

OPPHØR av spesialpedagogisk hjelp før vedtakets utløpsdato: 

Retten til spesialpedagogisk hjelp opphører vanligvis ved vedtakets utløpsdato. 

Dersom det før vedtakets utløpsdato foreligger omstendigheter som tilsier at det aktuelle 

barnet ikke lenger kan sies å ha særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, må kommunen 

fatte vedtak om opphør av det tilbudet om spesialpedagogisk hjelp som er gitt.  

Bakgrunnen for dette er at barnet fratas en rettighet det tidligere hadde etter 

barnehagelovens 19a, og rettssikkerhetshensynet gjør seg derfor særlig gjeldende. 

Enkeltvedtaket om opphør av spesialpedagogisk hjelp må både være i samsvar med de 

aktuelle bestemmelser i barnehagelovens kapittel V A og forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, herunder reglene om forhåndsvarsling, krav til 



 

sakens opplysning og begrunnelse for vedtak, reglene om partsinnsyn og klageadgang.(forv.l. 

§§11a, 17,23,24,25.27,18 og 19). 

Det er krav til samtykke fra foreldre før det eventuelt blir foretatt en sakkyndig vurdering, og 

foreldre har rett til å gjøre seg kjent med, og uttale seg før kommunen fatter vedtak jf. 

barnehagelovens § 19b.   

Kommunen må i enkeltvedtaket begrunne hvorfor barnet ikke lenger skal ha en slik rett. 

Dersom foreldre, barnehage og ev. andre instanser er enige om at den spesialpedagogiske 

hjelpen skal opphøre, vil det ikke være nødvendig å utarbeide en sakkyndig vurdering fra PP-

tjenesten, men PP-tjenesten må være representert på ansvarsgruppemøte/ andre 

samarbeidsmøter hvor opphør av spesialpedagogisk hjelp er tema. Det skal da 

dokumenteres at man er enige om dette og hvorfor. Dette danner grunnlag for kommunens 

enkeltvedtak om opphør. 

Dersom foreldre, barnehage og ev. andre instanser er usikre eller uenige må PP-tjenesten 

utarbeide en sakkyndig vurdering. 

 

Rutine for opphør av spesialpedagogisk hjelp. 

 Foreldre og barnehage drøfter barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. Er det 

ansvarsgruppe tilknyttet barnet, skal det drøftes der.  

PP-tjenesten må være med i drøftingene, og drøftingene skal dokumenteres. 

 Barnehagen utarbeider dokumentasjon som grunnlag for opphør av vedtak.  

Dokumentasjonen må inneholde informasjon om grunnlag for vurderingen. Det kan 

for eksempel vises til vurderinger i årsrapport, underveisevalueringer eller ny 

sakkyndig vurdering.  

Det må fremkomme hvorfor barnet ikke lenger har ”særlege behov” for 

spesialpedagogisk hjelp og hvordan barnet kan få en tilfredsstillende utvikling uten 

spesialpedagogisk hjelp.  

Det må videre fremkomme hvem som har vært med i drøftingene og om det er 

enighet eller uenighet om vurderingen. 

Dokumentasjonen må også inneholde PP-tjenestens vurdering av behov for 

spesialpedagogisk hjelp og si noe om hvordan man har ivaretatt foreldrenes 

medvirkning, synspunkter og samtykke. 



 

Dokumentasjonen skal underskrives av de involverte, og alle parter skal få kopi av 

dokumentasjonen. 

I de tilfellene PP-tjenesten utarbeider en ny sakkyndig vurdering skal denne følge 

med dokumentasjonen. 

Dokumentasjonen oversendes barnehagemyndigheten som grunnlag for vedtak. 

 Kommunen v/barnehagemyndigheten fatter vedtak om opphør av retten til 

spesialpedagogisk hjelp jf. barnehageloven kapittel V A og forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler. 

 

 

Ang. tildelte ressurser til barnehagen. 

 

 Dersom det fattes vedtak om opphør av spesialpedagogiske timer vil ressursene falle 

bort fra vedtaksdato. 

Barnehagemyndigheten lager vedtak om bortfall av ressurser. 

 Dersom det kommer frem i dokumentasjonen fra barnehagen at barnehagen 

fremdeles vil ha behov for ressurser knyttet til barnet, må barnehagen sende søknad 

om endrede behov for ressurser til barnehagemyndigheten (eget skjema) 
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