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Lyft från grunderna för planen för 
småbarnspedagogik

2

• Allmänt stöd förutsätter inte ett förvaltningsbeslut, utan stödet ska alltid ges när behovet av stöd framkommit. 

• Intensifierat eller särskilt stöd kräver inte att barnet först fått allmänt/intensifierat stöd. Intensifierat stöd består av

flera stödformer som tillämpas regelbundet och samtidigt. För att ge intensifierat stöd förutsätts ett förvaltningsbeslut. 

• Barnet kan få särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, försenad utveckling eller något annat sådant

behov av stöd för lärande eller utveckling som avsevärt sänker barnets funktionsförmåga. Ett barn kan få stöd direkt i 

form av särskilt stöd om barnets stödbehov förutsätter det. För att ge särskilt stöd förutsätts ett förvaltningsbeslut. 

• Barn som ska få intensifierat eller särskilt stöd tas i beaktande i verksamhetsställets personaldimensionering om 

barnet inte får assistentstöd. Assistenten räknas inte med i personaldimensioneringen. 

• Förvaltningsbeslut om intensifierat eller särskilt stöd eller om stödtjänster ska verkställas omedelbart. Barnets plan

för småbarnspedagogik används då ett förvaltningsbeslut om intensifierat eller särskilt stöd fattas. 

• Det krävs ingen medicinsk diagnos eller utlåtande från hälsovården för att kunna få stöd. 

• Kommunen fattar beslut om stöd för barn som deltar i den privata småbarnspedagogiken. Kommunen där servicen

anordnas fattar också beslut för utsocknes barn. 

• Om barnet deltar i småbarnspedagogiken i två olika kommuner, båda kommuner fattar förvaltningsbeslut. 



Barnets rätt till stöd

Stödnivåer:

• Allmänt

• Intensifierat

• Särskilt stöd

I förvaltningsbeslutet om intensifierat eller särskilt stöd bör det stå:

Stödformerna:

• pedagogiska

• strukturella

• vårdinriktade

Stödservice:

• speciallärarens konsultation och eller undervisning

• tolknings- och assistenttjänster

• hjälpmedel
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Processer som förnyas

Uppdatering av den kommunala planen för småbarnspedagogiken enligt de nationella

grunderna

Barnets plan för småbarnspedagogiken (lärare/speciallärare inom små)

• Stödformerna

• Samarbete, mångprofessionellt samarbete

• Utvärdering, hur stödet fungerat

Hörande (daghemsföreståndarna)

• Hörandekallelse

• Hörandeblankett

• Anvisning

Förvaltningsbeslut (chef för småbarnspedagogik)

• Intensifierat/ särskilt stöd

• Stödformerna inom det allmänna stödet

• Begäran om omprövning
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Tidtabellen
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Hur ser det ut i Helsingfors?

• Intensifierat stöd inom småbarnspedagogiken 40 och särskilt stöd inom

småbarnspedagogiken 14 = 54 beslut

• Intensifierat stöd för barn i förskolan som deltar i småbarnspedagogiken

18 och särskilt stöd 18 = 36 beslut

• Förvaltningsbeslut sammanlagt: ca 100

• Varhaiskasvatuksellinen tuki (1) ändras till allmänt stöd 12 -> inga beslut

• Inom den finska småbarnspedagogiken förvaltningsbeslut sammanlagt: ca 2000
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Viktigt att komma ihåg

• Principerna för inklusion i verksamheten, inklusiv verksamhetskultur

• Alla barns rätt till kvalitativ småbarnspedagogik. Stödet ska ordnas omedelbart utgående från 

barnets styrkor samt behov som anknyter till barnets lärande, utveckling och välbefinnande. 

• När ska barnet få allmänt, intensifierat, särskilt stöd? Klara och tydliga riktlinjer samt 

handledning behövs. 

• Kommunen bör uppdatera både den kommunala planen för småbarnspedagogik, barnets plan 

för småbarnspedagogik och de övriga dokument och processer som ingår i stödet. Tidtabellen 

är tajt. Helsingfors stad bereder den uppdaterade planen för småbarnspedagogik till svenska 

sektionen 7.6.2022. Planen förs in både i eGrunder och det görs också en tryckt version. 

• Fortbildning för personalen behövs. Helsingfors stad är med i Utbildning för alla- projekt. 

Funderingar:

• Ändringar i lagen om service och stöd på grund av handikapp (Lagförslag 1.1.2023) -> Vem 

ordnar vad? Avgiftsfritt. 
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