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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 utdanningskravet 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 søker om dispensasjon fra utdanningskravet og søknaden skal inneholde en 
skriftlig uttalelse fra styrer (elektronisk skjema på Larvik kommunes nettsider).  
 
BESKRIVELSE 
Lov om barnehager § 25 krever at pedagogisk leder må ha utdanning som barnehagelærer. 
De samme utdanningskravene gjelder for å oppfylle § 6 i forskrift om familiebarnehager. 
Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på 
høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 
 
Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og 
pedagogisk leder for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det 
ikke har meldt seg kvalifiserte søkere. Kommunen som barnehagemyndighet bør be om 
dokumentasjon i form av utlysning og søkerliste i forbindelse med søknad om dispensasjon 
fra utdanningskravet. En slik søknad må ikke være behandlet av samarbeidsutvalget på 
samme måte som dispensasjon fra pedagognormen. Vedtak om midlertidig dispensasjon 
ikke har tilbakevirkende kraft – det vil si at godkjent søknad kun gjelder fra øyeblikket 
dispensasjon blir vedtatt. 

Eventuell dispensasjon fra utdanningskravet skal gjelde for en bestemt person, til en 
bestemt stilling i en bestemt barnehage. De reelle kvalifikasjonene til den det søkes for skal 
vurderes av kommunen og det bør derfor kreves dokumentasjon på dette vedlagt søknaden. 
Videre skal det vurderes hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid i barnehage og 
hvor sannsynlig det er at barnehagen får ansatt en kvalifisert søker innen rimelig tid. 

Kommunen som barnehagemyndighet kan stille vilkår ved dispensasjonen etter å ha vurdert 
den reelle kompetansen til den det søkes for. Et slikt vilkår kan være veiledning, men også 
andre vilkår som kommunen mener må til for å sikre at vedkommende blir i stand til å fylle 
stillingen. (Det er likevel verdt å merke seg at det er begrenset adgang til å sette vilkår ved 
begunstigende vedtak, jf. Den ulovfestede vilkårslæren). Kommunen kan be om en plan for 
hvordan veiledning og oppfølging av den som får dispensasjon skal gjennomføres.  
 
Alle dispensasjoner som innvilges skal være knyttet til den personen det søkes dispensasjon 
for, og til en konkret stilling i en konkret barnehage. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov+om+barnehager
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Dispensasjonen skal gis i form av et enkeltvedtak, jmf. forvaltningsloven. Vedtaket skal 
begrunnes (§ 24 og § 25), inneholde informasjon om klagerett (§ 28), samt informasjon om 
mulighet til innsyn i sakens dokumenter (§ 18). 

Klageadgang 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, og vedtaket skal derfor inneholde 
informasjon om klagerett, klagefrist og mulighet til innsyn i sakens dokumenter. 

  

  
 


	HENSIKT
	ANSVAR OG MYNDIGHET
	BESKRIVELSE

