VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP
Saksnummer
Administrasjonen har fattet følgende vedtak i saken:
I henhold til Sakkyndig vurdering av xx.xx.xx har XXXXXXXXXX f. XX:XX:XXXX, vansker av
en slik karakter at det utløser retten til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven § 5-7.
Grunnskolesjefen har med hjemmel i Opplæringslovens kapittel 5 på delegert myndighet
fattet følgende vedtak:
Xxxxxxxxxxxx får xxxxx spesialpedagogisk hjelp i xxxx barnehage.
Omfanget av det spesialpedagogiske tilbudet er xx årstimer. For høsthalvåret
utgjør dette xx timer. Ressursen kan disponeres fleksibelt slik at timetallet kan
variere fra uke til uke ut fra barnets behov. Hjelpen er oppgitt i hele timer.
Opplæringstilbudet omfatter tjenester fra kommunens spesialpedagogiske
team i form av hjelp i enetimer eller i smågrupper, veiledning av
barnehagepersonalet og tilbud om foreldrerådgiving. Bemanningsressursen
kan endres etter særskilt vurdering i løpet av året. Den vil bli vurdert på nytt for
vårhalvåret.
Overordnede opplæringsmål for barnet er beskrevet i Sakkyndig vurdering og
vil bli ytterligere konkretisert i Individuell opplæringsplan (IOP).
BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VEDTAKET:
Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Opplæringslovens § 5-7 Spesialpedagogisk
hjelp før opplæringspliktig alder.
Vedtaksmyndigheten for tildeling av spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder ligger hos
grunnskolesjefen. Hjelpen gis fra førskolelærere med tilleggsutdanning innen
spesialpedagogikk, tilsatt i kommunens spesialpedagogiske team. Spesialpedagogisk hjelp
tildeles hvert enkelt barn gjennom enkeltvedtak. Tildeling betinger at barnet er
hjemmehørende i Vestre Toten kommune.
Spesialpedagogisk team innehar også kompetanse innen logopedi.
Organiseringen av den spesialpedagogiske hjelpen er utformet i nært samarbeid med
barnehagesjefen for å sikre at ressursene blir fordelt på beste måte, ut fra hva som gir det
beste læringsutbyttet for barnet.
Ressursene disponeres fleksibelt gjennom barnehageåret. Omfanget av det
spesialpedagogiske opplegget er vurdert ut fra at barnet totalt sett skal få like gode
muligheter til å nå de målene som er realistiske for ham/henne som det de øvrige barna i
Vestre Toten kommune.
På bakgrunn av ressursinnsatsen i form av spesialpedagogisk hjelp og generelt pedagogisk
tilrettelagt tilbud i barnehagen, vil barnet få et tilbud som oppfyller retten etter
Opplæringslovens § 5-7. Opplæringstilbudet skal dekke det behovet som framgår av
sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten og individuell opplæringsplan.
HJEMMEL FOR VEDTAKET:
A) Opplæringslovens kapittel 5

§ 5-3 Sakkyndig vurdering
§ 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
B) Delegert myndighet fra Vestre Toten kommunestyre via rådmannen.
KLAGEADGANG:
Vedtak om tildeling av ressurser til spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak, og kan med
hjemmel i Forvaltningslovens §§ 28 - 36 påklages innen tre uker fra den dagen dette brevet
kom fram. Klagen sendes Vestre Toten kommune v/grunnskolesjefen som vil vurdere
vedtaket på nytt. Dersom grunnskolesjefen opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til
Fylkesmannen i Oppland som er klageinstans.
Vestre Toten kommune v/skolekontoret vil på forespørsel kunne gi nærmere veiledning om
adgangen til å klage, framgangsmåten ved klagen, og videre saksbehandling. Dersom det er
ønskelig med ytterligere informasjon, ber vi deg/dere snarest ta kontakt med undertegnede.

