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Svar til Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi om tilbud for barn 
og elever 

Kunnskapsdepartementet viser til brevet deres fra 3. oktober om tilbudet for barn og elever 

som ikke utvikler talespråk som forventet, og hvor dere ber om en gjennomgang av tilbudet 

for barn uten talespråk.  

 

Kommunen har ansvaret for at barn og elever får det tilbudet de har krav på, og for 

nødvendig støtte til familien. Dersom det er behov for tjenester i forbindelse med 

opplæringen av barn, unge og voksne med varige og omfattende behov for særskilt 

tilrettelegging, for eksempel barn med medfødt eller ervervet hjerneskade, kan kommunen 

v/PPT søke Statped om tjenester. 

 

Statped er en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid for at 

barn, unge og voksne med varige og omfattende behov for særskilt tilrettelegging får gode, 

tilpassede barnehage- og opplæringstilbud i inkluderende fellesskap. Statped er en 

landsdekkende, flerfaglig virksomhet som skal gi tjenester og kompetanse med lik kvalitet og 

lik tilgang til alle kommuner og fylkeskommuner i hele landet. Statped skal gi tjenester på 

små og særlig spesialiserte fagområder, innenfor syn, hørsel, ervervet hjerneskade, 

kombinerte sansetap og døvblindhet, tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon 

(ASK). På disse områdene sitter Statped med betydelig spisskompetanse. Statped 

gjennomfører en større omstilling i perioden til og med 2024. I den perioden skal de definere 

tjenestetilbudet for sine fagområder, og ha kontakt med kommuner, fylkeskommuner og 

brukerorganisasjoner om å utvikle tjenestene. 
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Side 2 
 

Statped samarbeider med regionale helseforetak for å få til godt koordinerte og 

sammenhengende tjenester for barn med varige og omfattende behov for helsehjelp i 

kombinasjon med opplæringen. 

 

Statped opplyser at gruppen barn som ikke utvikler talespråk som forventet, er en svært 

uensartet gruppe, og det vil variere hvilke metoder som vil egne seg for opplæringen. Barn 

og elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon har ofte behov for 

individuell tilpasning. Statped skal jobbe kunnskapsbasert (basert på forskning, 

praksiserfaringer og brukererfaringer), og baserer veiledning og rådgiving på oppdatert 

kunnskap. 

 

Med hilsen 

 

 

Anita Fuglesang (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Anne Kristine Larsen 

seniorrådgiver 
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