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HENSIKT 
Sikre at fast eller midlertidig ansatte, som styrer eller pedagogisk leder med utenlandske 
yrkeskvalifikasjoner, dokumentere sine norskferdigheter etter § 27 i lov om barnehager. Det 
er i bestemmelsen opplistet hva lovgiver mener er grunnlag for å vurdere om den som 
vurderes for ansettelse har tilstrekkelige norskferdigheter. 
 
Kravene skal sikre at det i hver enkelt barnehage er styrer og personale med norskspråklig 
kompetanse som kan ivareta et systematisk arbeid med barnas behov for danning, omsorg, 
lek og læring slik det kreves i barnehageloven og i rammeplanen.  
 
REFERANSER 

● Lov om barnehager, særlig §§ 2, 27  
● 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 har ansvar for å gjøre vurderingen av norskferdighetene. I lovens forarbeider 
er det klargjort at arbeidsgivers styringsrett opprettholdes ved at det kan kreves annen 
dokumentasjon, eller gjøres strengere vurderinger enn det som er opplistet i lovteksten. 
Dersom barnehageeier vurderer det som nødvendig at den som blir ansatt som styrer eller 
pedagogisk leder behersker norsk på et høyere nivå enn det som lovfestes er det ikke noe 
som er til hinder for dette. 
 
BESKRIVELSE 
Kommunen kan innvilge dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med 
utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, dersom barnehageeier 
søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har 
meldt seg kvalifisert søker. Hjemmel for dette er fastsatt i forskrift om pedagogisk bemanning 
og dispensasjon § 3 annet ledd. 
 
En søker som har fått yrkeskvalifikasjonene godkjent, men som ikke oppfyller kravet om 
norskferdigheter, vil ikke være kvalifisert til en stilling som styrer eller pedagogisk leder selv 
om søkeren oppfyller utdanningskravet. De samme vurderinger skal gjøres av kommunen 
som barnehagemyndighet ved behandlingen av søknad om dispensasjon fra kravet om 
norskferdigheter som ved søknad om dispensasjon fra utdanningskravet. Viser derfor til 
rutine for dispensasjon fra utdanningskravet for ytterligere informasjon. 
 
Klageadgang 
Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren, og vedtaket skal derfor inneholde 
informasjon om klagerett, klagefrist og mulighet til innsyn i sakens dokumenter. 
  
  
  
  
  
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov+om+barnehager
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