
Spørsmål og svar fra styrerseminaret 12.01.22 

 

Spørsmål: 

Skal en barnehage ha en stedlig styrer? Evt. I hvor stor prosent? 

Svar: 

§ 24 Styrer 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.  

 

Merknader fra Ot.Prp. nr. 72 (2004-2005) til §17 

Første ledd fastslår at barnehagen må ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Dette 

betyr at b arnehagens leder må ha nødvendig lederkompetanse. 

Barnehagen skal etter annet ledd ha en daglig leder – en styrer. Det stilles fortsatt krav om 

førskolelærerutdanning for styrere. I tillegg åpnes det for at også andre med høgskoleutdanning som 

gir barnefaglig og pedagogisk utdanning kan tilsettes som styrer.  

Det stilles i utgangspunktet krav om at hver barnehage skal ha en styrer. Det kan imidlertid tenkes 

unntakstilfeller der det kan være behov for at flere barnehager samler sine styrerressurser, for 

eksempel i et lederteam. Departementet forutsetter at slik samordning ikke fører til reduksjon av 

styrerressursen for den enkelte barnehage. Det forutsettes videre at det er en hensiktsmessig 

avstand mellom barnehagene, at styrerteamet skal ha daglig kontakt og oppfølging av hver 

barnehage og at den forskriftsfestede normen for pedagogisk bemanning overholdes. Kommunen må 

ved godkjenning og tilsyn foreta en totalvurdering av hvorvidt de barnehager som velger å samordne 

sine styrerressurser oppfyller kravene som stilles til barnehagedrift i loven.  

Rent unntaksvis kan det også være positivt at flere små barnehager organiseres sammen som èn 

felles virksomhet med èn styrer, for eksempel der det er vanskelig å få kvalifisert personale. Også her 

må kommunen ved godkjenning og tilsyn vurdere om den samlede virksomheten oppfyller 

barnehagelovens krav. Ved vurderingen må det legges vekt på virksomhetens størrelse etter en 

sammenslåing, barnehagenes geografiske plassering i forhold til hverandre og tilgangen til kvalifisert 

personale. Felles organisering av skole og barnehage som èn mindre virksomhet kan være en god 

løsning i områder der barnehagebarn og skolebarn tilsammen bare utgjør noen få titalls barn.  

 

Når det gjelder størrelse på stilling, regulerer ikke barnehageloven dette. Det går an å sjekke 

Hovedavtalen og eventuelle avtaler mellom kommune og Utdanningsforbundet.  

 

 


