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BHG Søknadskjema dispensasjon 

utdanningskravet 
Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk 
leder  
  
Lovgrunnlag: Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, §§ 1 og 3  
§ 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.  
I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal 
omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter 
andre ledd.  
  
§ 3:   
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.   

 

Det søkes midlertidig dispensasjon for:  
Barnehagens navn:     
Fornavn, Etternavn:     
Fødselsdato:     
Stilling det søkes dispensasjon for:   Styrer   ☐                          

Pedagogisk leder   ☐  

Barnehagelærer     ☐  

Tidspunkt det søkes dispensasjon for:   Fra og med:   
Til og med:   

Har den det søkes dispensasjon for 
tidligere vært innvilget midlertidig 
dispensasjon  

Ja  ☐     Nei ☐  

Hvis ja, oppgi vedtaksdatoene  1. __________  
2. __________  
3. __________  

  
Hvor lenge har personen vært ansatt i 
barnehagen?  

Ansatt fra (dato):   

  
  

Utdanning og praksis  
CV og dokumentasjon på utdanning og relevant praksis skal følge søknaden.   
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Om søkeprosessen – Utlysning (vedlegg 1)  
Stillingen skal lyses ut offentlig. Det vil si riksdekkende media som nav eller andre nettsider som kan 
nås uavhengig av geografisk bosted. Lokalaviser kan komme i tillegg til kravet om offentlig utlysning. 
Facebook og andre sosiale medier kan ikke karakteriseres som offentlig utlysning.   
Vedlagt søknaden legges kopi av annonse og kopi av utvidet søkerliste.   
Hvor er stillingen utlyst?    
   

Første gangs utlysning:   
  
Evt. andre gangs utlysning:   

Antall søkere med godkjent 
utdanning etter utlysning:    

Antall søkere totalt:   
   
Antall søkere med godkjent utdanning:   
  
Antall søkere til intervju:   

Er det gjort andre tiltak for å rekruttere 
pedagog?  

  

  

Styrers/eiers uttalelse – vedlegg 2  
For søknad om midlertidig dispensasjon for pedagogisk leder skal styrers uttalelse legges ved. Ved 
søknad om midlertidig dispensasjon for styrer skal eiers uttalelse legges ved.   
Styrer skal uttale seg om den det søkes dispensasjon for, slik at barnehagemyndigheten 
kan vurdere vedkommende sine reelle kvalifikasjoner på følgende områder:  

o Lederegenskaper overfor øvrig personal  
o Samarbeid med foreldre  
o Ledelse av arbeid med barn  
o Faglig kompetanse  
o Gode språkkunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig  
o Kjennskap til Lov om barnehager med forskrifter, statlige og kommunale føringer  
 

Styrer skal også vurdere følgende punkter for å gi barnehagemyndigheten nok informasjon 
til å kunne vurdere søknad om dispensasjon:  

o Bakgrunn for søknaden 
o Styrers vurdering av barnegruppens sammensetning og behov 
o Styrers vurdering av barnehagens samlede kompetanse  

 
Vurderingene legges ved søknaden som et vedlegg.  
  
Har eier fått innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet tidligere:   

Ja  ☐    Antall:    Varighet (dato til/fra):   

Nei ☐  
  
Har barnehagen ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet for tiden  

Ja ☐ Nei ☐   Antall:    Varighet (dato til/fra):   

 
Har barnehagen dispensasjon fra normen for tiden?  

Ja ☐ Nei ☐   Antall:    Varighet (dato til/fra):   
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OVERSIKT OVER BARNEGRUPPER OG PEDAGOGISK BEMANNING I BARNEHAGE  
Antall barn og plasser:   

Fødselsår   Antall barn   Antall plasser   
2015         
2016         
2017         
2018         
2019         
2020         
  
 
Her oppgis faktisk pedagogisk bemanning FØR søknad om dispensasjon. Dette for at 
barnehagemyndigheten skal ha korrekte opplysninger ift. behandling av søknad.   

Aldersgruppe/avd  Antall 
plasser/barn  

Årsverk 
pedagoger  

Årsverk tot. 
Bemanning  

Sett X ved 
gjeldende avd. 
for 
dispensasjon  

          
          
          
          
  
  
  
  
Dato:   
Underskrift fra eier/representant for barnehagens eier:   
  
_________________________________________________  
 

Hvor dette dokumentet ligger i kvalitetssystemet 
Hvilke sider vises dette dokumentet på (opprettes automatisk): 

BHG Dispensasjoner 

 


