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HENSIKT 
Sikre at det i hver enkelt barnehage er styrer og personale med pedagogisk kompetanse 
som kan ivareta et systematisk arbeid med barnas behov for danning, omsorg, lek og læring 
slik det kreves i barnehageloven og i rammeplanen. Hensikten med midlertidig dispensasjon 
fra pedagognormen er å ha et virkemiddel i en periode hvis man ikke kan skaffe tilstrekkelig 
pedagogisk bemanning i en barnehage. 
 
REFERANSER 

● Lov om barnehager, særlig §§ 2, 24, 25  
● Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehagen 
● Lov om behandling av forvaltningssaker  

 
ANSVAR OG MYNDIGHET 
Barnehagemyndigheten behandler søknadene og fatter vedtak om dispensasjon. 
 
Barnehageeier kan søke dispensasjon fra normen for inntil ett år. Samarbeidsutvalget skal 
uttale seg om dispensasjonssøknaden og deres uttalelse skal legges ved søknaden. 
(elektronisk skjema på Larvik kommunes nettsider).  
 
BESKRIVELSE 
Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon § 2 regulerer adgangen til å søke om 
og innvilge dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning. 
  
Bestemmelsen åpner for at barnehageeier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon 
fra normen om pedagogisk bemanning. Dispensasjonsadgangen gjelder kun i forhold til 
forskriftens § 1, dvs. pedagognormen; at det skal være minimum én pedagogisk leder per 14 
barn når barna er over tre år og minimum én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 
tre år. Et barn regnes som over tre år fra august det året det fyller 3 år.  
 
Normen gjelder på barnehagenivå og beregningen skal derfor ta utgangspunkt i det totale 
antall barn i barnehagen og ikke på den enkelte avdeling eller gruppe. Det er antall barn som 
er grunnlaget, og ikke antall heltidsplasser. Det vil si at to barn som hver har 50 prosent 
plass teller som to barn i henhold til pedagognormen selv om de ikke er til stede i 
barnehagen samtidig.  
 
Det kan gis midlertidig dispensasjon fra pedagognormen for inntil et år av gangen når 
særlige hensyn taler for det. Særlige hensyn skal i det konkrete tilfellet det søkes 
dispensasjon for, være til barns beste i den barnehagen det søkes for. Kommunen må foreta 
en konkret vurdering av om det foreligger slike særlige hensyn. 
 
Utgangspunktet for kommunens vurdering er hvorvidt det i et konkret tilfelle kan anses 
forsvarlig å øke barnetallet per pedagogisk leder. I en slik vurdering må det blant annet ses 
på barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute - og 
innearealer), barnehagens bemanningssituasjon og personalets samlede kompetanse. 
  
Kommunens vurderinger skal synliggjøres i et eventuelt vedtak om midlertidig dispensasjon. 
Terskelen for å gi midlertidig dispensasjon skal være høy, og det skal kun gis unntaksvis. 
Det bemerkes at forskrift om pedagogisk bemanning åpner for at kommunen også kan avslå 
en dispensasjonssøknad til tross for at vilkår etter forskriftens §§ 1 og 2 er oppfylt. 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov+om+barnehager
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For å sikre at saken blir belyst fra flere sider, og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, 
skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon. 
Uttalelsen skal vektlegges, men kommunen er ikke bundet av den. 
  
Et vedtak om dispensasjon kan ikke gis med tilbakevirkende kraft. 
  
Dersom kravene i denne rutinen (søknad om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen) 
ikke er oppfylt i eiers søknad, må kommunen følge opp, gjerne i skriftlig form. Eventuelt 
innkalle til veiledning. 
  
Klageadgang 
Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren, og vedtaket skal derfor inneholde 
informasjon om klagerett, klagefrist og mulighet til innsyn i sakens dokumenter. 
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