
Barnehageloven § 19 g 
Barn med nedsatt funksjonsevne 



Hva er § 19 g? 

Et enkeltvedtak om kommunens tilrettelegging av barnehagetilbudet 
for et navngitt barn med nedsatt funksjonsevne 



Kommunens plikt etter § 19 g 

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et 
egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud 

Barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i barnehagen på 
lik linje med andre barn 

Kommunens plikt til å tilrettelegge gjelder for barn med nedsatt 
funksjonsevne, som er bosatt i kommunen og som har 
barnehageplass 

Kommunen skal fatte enkeltvedtak, jf. fvl. kap. IV og V 

 



En dobbeltregulering 

Likestillings- og diskrimineringsloven § 20 

Barn med funksjonsnedsettelse 

 

 



Hva et vedtak etter § 19 g IKKE er: 

Tilskudd til en barnehage 

Midler til en gruppe barn i barnehage 

Midler til et ikke navngitt barn 

Spesialpedagogisk hjelp 

Vedtak om foreldresamarbeid 



Tilrettelagt barnehagetilbud 

Egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud 
Kommunen avgjør hvordan de ønsker å tilrettelegge, men barnet skal 
kunne nyttiggjøre seg barnehageplassen på lik linje med andre barn 
Konkret vurdering i hver sak 

Hvilken situasjon er barnet i? 
Hva er barnets behov? 
Hvilken nytte vil tiltaket ha for barnet? 
Barnets beste – BK art. 3 

Tilretteleggingen kan være 
Fysisk  
Organisatorisk  

Samarbeid med foreldrene 
 



Tilrettelegging i private barnehager  

Kan ikke pålegge en privat barnehage å tilrettelegge etter § 19 g 

Inngå avtale  

Dersom ikke mulig å få til avtale – kommunen må tilby plass i en 
annen barnehage 

Kan den private barnehagen klage på vedtaket?  

 

 



Krav til dokumentasjon? 

Kommunen skal opplyse saken best mulig før vedtak fattes (fvl. § 17) 

Kommunen må innhente nødvendig dokumentasjon / gjøre 
nødvendige undersøkelser 

Vil variere fra sak til sak  
Legeerklæringer 

Uttalelse fra helsetjenesten 

Uttalelse fra barnevernet  

Uttalelse fra barnehagen  

Uttalelse fra foreldrene  

 



Avklaringer om § 19 g 

• Ikke et krav om sakkyndig vurdering før det fattes vedtak etter § 19 g  

• Krav om samtykke fra barnet/foresatte før det ev. innhentes 
sakkyndig vurdering fra sakkyndig instans.  

• Ikke krav om samtykke fra barnet/foresatte før enkeltvedtak fattes. 
Kommunen har plikt til å tilrettelegge for barnet. Foresatte skal 
involveres, og har klagerett.  

• Ikke alle barn med nedsatt funksjonsevne vil ha behov for særskilt 
tilrettelegging 



Aktuelle lenker 

Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt 
funksjonsevne 

Barn i fosterhjem – spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av 
barnehagetilbudet 

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for 
barn med nedsatt funksjonsevne 
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