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Hovedregel
Barnehageloven § 25 

• Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med 
barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå 
med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

• Departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i 
barnehager.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 1

• Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

• Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én 
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny 
fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med 
august det året de fyller tre år.

• Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for 
pedagogisk bemanning.
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• Er å sikre at barnehagen har en forsvarlig pedagogisk bemanning 
til å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring, sosial tilhørighet 
og utviklingsstøtte, jf. barnehageloven §§2 og 3.

• Barnehageloven §2 og rammeplanen beskriver hva som er 
barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagen må ha en 
pedagogisk bemanning som er forsvarlig for å oppfylle disse 
kravene.

• Personalets kompetanse er den viktigste kvalitetsfaktoren i 
barnehagene, og pedagognormen må først og fremst betraktes 
som en sikringsbestemmelse knyttet til barns behov for rett til 
gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Formålet med hovedregelen
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Forskrift § 3 Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

• Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer 
og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom 
barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har 
vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

• Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til 
en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Kan innvilge – unntaksregel – snever
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Vilkår som må være oppfylt for at kommunen 
kan innvilge:

• Eier søker

• Offentlig utlyst

• Det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere

Barnehagemyndigheten må vurdere om alle 
vilkårene er oppfylt og vurderingene i må komme 
fram i vedtakene.
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Momenter som må komme fram av vedtaket:

Barnehagemyndigheten må beskrive og vurdere:

• Eiers innsats for å skaffe kvalifiserte søkere

o Utlysningstekst (tidspunkt for utlysning, søknadsfrist, antall stillinger, stillingsprosent, fast/vikariat)

o Antall utlysninger og hvor (offentlig tilgjengelig)

o Andre tiltak

• De reelle kvalifikasjonene/kompetansen til den det søkes for (utdanning, praksis og erfaring)

o Kan stille vilkår, eksempelvis veiledning

• Hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid

• Hvor sannsynlig det er at eier innen rimelig tid kan få ansatt en kvalifisert søker
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Momenter som må komme fram av vedtaket:

• Hensynet bak hovedregelen om pedagogisk bemanning

o Utdanningskrav

o Forsvarlig pedagogisk bemanning

• vurdere om personalet har nødvendige kompetanse for å drive 
barnehagen til det beste for barn og foreldre

• vurdere den totale bemanningen og kompetansen i barnehagen
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Oppsummering

• Sjekk at vilkår er oppfylt

• Sørg for å innhente tilstrekkelig 
dokumentasjon for å kunne gjøre 
konkrete og individuelle vurderinger

• Få fram og skriftliggjør i vedtakene 
egne selvstendige vurderinger og 
konklusjoner om:

o eiers innsats for å skaffe kvalifisert 
personale

o de reelle kvalifikasjonene til den det 
søkes dispensasjon for

o hensynet bak hovedregelen om 
utdanningskravet

Stockbilde
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Aktuelle lenker/tolkingsuttalelser/Pedlex

• https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-
64?q=barnehageloven

• https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/

• https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-
1049?q=barnehageloven%20forskrifter%20dispensasjon

• Lenke til Rundskriv F-04-11: 
Rundskriv F-04-11:Veileder om kravene til pedagogisk 
bemanning i barnehageloven med forskrifter (udir.no)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=barnehageloven%20forskrifter%20dispensasjon
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=barnehageloven%20forskrifter%20dispensasjon
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/bemanning/veileder-om-kravene-til-pedagogisk-bemanning-i-barnehageloven-med-forskrifter/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/bemanning/veileder-om-kravene-til-pedagogisk-bemanning-i-barnehageloven-med-forskrifter/
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Spørsmål

1. Hvilke alternativer er det til å avslå søknad om dispensasjon?

o Kan man be om at barnehagen endrer gruppestørrelsen, 
enten i vedtaket om dispensasjon eller gjennom å føre tilsyn 
(etter en risikovurdering)

2. Er det mulig å få innvilget dispensasjon fra utdanningskravet for 
hele utdanningsløpet?

Tolkingsuttalelse fra Kunnskapsdepartementet: 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/dispensasjon-og-unntak-fra-
utdanningskravet/svar-pa-sporsmal-om-arbeidsplassbasert-barnehagelarerutdanning-og

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/dispensasjon-og-unntak-fra-utdanningskravet/svar-pa-sporsmal-om-arbeidsplassbasert-barnehagelarerutdanning-og
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/dispensasjon-og-unntak-fra-utdanningskravet/svar-pa-sporsmal-om-arbeidsplassbasert-barnehagelarerutdanning-og
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Spørsmål

3. Ber om eksempler på hvordan barnehagemyndigheten kan følge 
opp vilkår som er gitt i vedtak, som blant annet at den som får 
innvilget dispensasjon skal motta veiledning fra barnehagelærer

4. Fått innspill:

Utarbeidelse av prosedyre/rutiner/veiledningsskriv til barnehageeier 
og mal til vedtak for barnehagemyndighet
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Spørsmål

5. 

• Pedagogkravet er vel ikke oppfylt selv om det er vurdert at 
barnehagen kan få innvilget dispensasjon? 

• Hva er bakgrunnen for at man fortsatt må søke om dispensasjon 
for mangel på barnehagelærere i barnehagen når man ikke må 
gjøre det samme på skole når de mangler kvalifiserte lærere? 

• Blir det vurdert som viktigere med pedagoger i barnehagene enn 
på skolen? Regelverket bør harmonere. 

• Hva gjør vi når det faktisk ikke finnes nok pedagoger i vårt distrikt? 



Facebook sfov.no
Nettside statsforvalteren.no/ov

Åpning for å komme 
med spørsmål

Foto: Scanpix
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