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BHG Søknadsskjema dispensasjon 

pedagognorm 
Lovgrunnlag: Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, §§ 1 og 2 

§ 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. 
 

§ 2:  

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier 

det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra 

barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden. 

Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning skal gis unntaksvis, jf. departementets merknader til 

§ 2.  

 

Barnehagens navn:   

Type stilling det søkes dispensasjon for 
(sett kryss) 

☐ Barnehagelærer 

 

☐ Pedagogisk leder 

 

Dispensasjonens omfang i %  

Søknaden gjelder for perioden 
(dato fra/til) 

 

Hvordan er det forsøkt rekruttert  

ntall kvalifiserte søkere etter evt. utlysning:   

 

Begrunnelse for søknaden / hvorfor kvalifiserte søkere ikke er ansatt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-22-1049/%C2%A71
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Har eier fått innvilget midlertidig dispensasjon fra normen tidligere:  

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

 

Har barnehagen ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet for tiden Ja ☐ Nei ☐ 

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 ved søknad om dispensasjon. Dette for at 

barnehagemyndigheten skal ha korrekte opplysninger ifm. behandling av søknad.  

Denne oversikten skal vise den manglende pedagogdekningen. Dvs. fraværende pedagog 

og/eller vikar for denne skal ikke settes inn i tellingen.  

Aldersgruppe/avd. Antall 
plasser/barn 

Årsverk 
pedagoger 

Årsverk øvrig 
Bemanning 

Sett X ved 
gjeldende avd. 
for 
dispensasjon 

     

     

     

     

 

Barnehagens vurdering av behovet for dispensasjon (utfyllende) 

a) Barnegruppens sammensetning og behov 
 

b) Barnehagens fysiske miljø (ute - og inneareal) 
 

c) Personalets samlede kompetanse 
 

d) Andre forhold barnehagen legger til grunn for søknad 

 

Eier/Eierrepresentants begrunnelse for søknad om dispensasjon:  

 
 
 
 
 

Dato for behandling i samarbeidsutvalget:  

Vedtak i samarbeidsutvalget:  
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Søknad om dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning skal iht. forskriftens merknader 
brukes unntaksvis.  
Et vedtak om dispensasjon kan ikke gis med tilbakevirkende kraft.  

 

Dato:  

Underskrift fra eier/representant for barnehagens eier:  

_________________________________________________ 

 

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

BHG Dispensasjoner 

 


