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Svar på henvendelse om dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk 
leder 

Vi viser til e-post fra Asker kommune ved Marit Aaby mottatt 2. desember 2020.  
 
Dere skriver i henvendelsen at dere har mottatt søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet for pedagogisk leder, der stillingen ikke har vært utlyst. Årsaken til dette er at 
stillingen det søkes dispensasjon for er en 40 % stilling og at det er et sykefravær hvor varigheten er 
usikker. Søknaden er støttet av barnehagens samarbeidsutvalg. 
 
Videre viser dere til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 3, hvor et av 
vilkårene for å kunne søke dispensasjon er at stillingen har vært offentlig utlyst. I denne 
sammenheng spør dere om barnehagen bør søke om dispensasjon fra normen i stedet og hvor 
lenge en pedagogisk leder må være sykemeldt før man må utlyse et vikariat. Videre skriver dere at 
dere er usikre på hvordan dere skal forholde dere til midlertidig dispensasjon enten fra 
utdanningskravet eller norm for pedagogisk bemanning ved langtidsfravær av pedagogiske ledere.  
 
Dere påpeker også at man ifølge veiledningen til årsmeldingen som barnehagene skal rapportere 
per 15.12 hvert år, skal føre opp den personen som har fungert i stillingen de siste 3 måneder. 
 
Som dere skriver er det i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 3 første 
ledd et vilkår at stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst. Det kan altså ikke 
søkes dispensasjon for en stilling som ikke har vært offentlig utlyst. 
 
Når det gjelder spørsmål om barnehagen bør søke om dispensasjon fra normen i stedet og hvor 
lenge en pedagogisk leder må være sykemeldt før man må utlyser et vikariat, er dette en vurdering 
kommunen må gjøre i hvert enkelt tilfelle og når det eventuelt foreligger en søknad om dispensasjon 
fra norm for pedagogisk bemanning. 
 
Det grunnleggende kravet til pedagogbemanning er regulert i forskriften § 1 første ledd: 
«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.»  
 
Utgangpunktet er derfor at barnehagen til enhver tid skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. 
Som det fremkommer av departementets merknader må hva som er forsvarlig vurderes konkret i 
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hver enkelt barnehage. Utdanningskravet i loven er satt for å påse at barnehagen har den 
nødvendige kompetansen som kan sikre barna et likeverdig pedagogisk tilbud av god kvalitet. For at 
barnehagen skal kunne drive en pedagogisk virksomhet i samsvar med formålsbestemmelsen og 
rammeplanen, er det viktig at den totale bemanningen og kompetansen er vurdert.  
 
Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning er regulert i forskriften § 2, hvor det 
står: «Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil et år av gangen dersom særlige hensyn tilsier 
det og barnehageeier søker om dispensasjon.»  
 
Vilkår om at det må foreligge særlige hensyn innebærer at dispensasjonsadgangen kun skal brukes 
unntaksvis. Ved søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning må 
kommunen gjøre en konkret vurdering av om det foreligger «særlige hensyn» for den enkelte 
barnehage. Det fremgår av merknadene til bestemmelsen at kommunen blant annet må vurdere 
barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning 
og personalets samlede kompetanse. 
 
Når det gjelder kravet til forsvarlig pedagogisk bemanning, jf. forskriften § 1, gjelder dette kravet 
også, dersom det gis dispensasjon. 
 
I punkt 8 i årsmeldingen, som gjelder opplysninger om stillinger og personale skal dere føre hver 
person som jobber i barnehagen. Som dere skriver står det i veiledningen til dette punktet: «Dersom 
en ansatt har over 3 måneders sammenhengende fravær skal personen som fungerer for denne føres i 
stedet for den som innehar stillingen.» Videre står det: «Vikarer ansatt på grunn av korte sykdomsfravær 
(inntil 3. måneder) skal ikke legges til.» Dette gjelder situasjonen slik den er per 15.12.   
 
Slik Fylkesmannen forstår deres henvendelse, har dere korrekt forståelse av regelverket. Når det 
kommer til utfordringer knyttet til sykefravær, hvor lenge en pedagogisk leder må være sykemeldt 
før stillingen lyses ut og om det skal søkes dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning, er 
dette en vurdering som må gjøres i hvert enkelt tilfelle ut fra det grunnleggende hensynet om at 
barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.  
 

Håper dette var til hjelp! 

 

Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Wenche H. Høglund 
seksjonssjef 
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