
RETNINGSLINJER VED MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR 

STYRER OG PEDAGOGISK LEDER. 

 
 

 

I henhold til barnehageloven §§ 17 og 18 og tilhørende forskrifter. 

SØKNAD 

a. Søknad om dispensasjon fremmes av barnehagens eier eller styrer 

b. Eier skal dokumentere at stillingen har vært offentlig utlyst og på hvilken måte. Stillingen 

skal ha vært utlyst minimum to ganger i enten en region- avis,  fagtidskrift,  eller en 

lokalavis i tillegg til at annonsen ligger på NAVs hjemmeside/barnehagens-  eller eiers-

hjemmeside. Utlysningsteksten vedlegges søknaden. 

c. Dersom vikariater varer kortere enn 3 måneder, kreves det ikke søknad om 

dispensasjon. 

d. Dispensasjon fra utdanningskravet er knyttet til person, stilling og barnehage 

e. Personen det søkes for, må selv ha søkt stillingen 

f. Søknaden skal være behandlet i barnehagens samarbeidsutvalg og protokoll vedlegges 

søknaden. 

g. Ved søknad om dispensasjon fra utdanningskravet brukes gjeldende søknadsskjema med 

vedlegg. Elektronisk søknadsskjema er publisert på Grimstad kommunes hjemmeside. 

(Se ”søknader og skjema fra A-Å ”under bokstaven U). 

SAKSBEHANDLING/VURDERING AV SØKNADEN 

h. Midlertidig dispensasjon kan innvilges for inntil ett år om gangen. Søknader midt i 

barnehageåret innvilges frem til oppstart av nytt barnehageår i august. Unntak gjøres for 

svangerskapsvikariater som kan innvilges for den normale permisjonstiden som er maks 

ett år. 

i. Ved midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder og førskolelærer, 

stiller kommunen vilkår om regelmessig pedagogisk veiledning. Navn på veileder må 

oppgis i søknaden og CV vedlegges. 

j. Når personen det søkes dispensasjon for deltar i desentralisert eller deltids 

førskolelærerutdanning, kan det innvilges dispensasjon fra utdanningskravet inntil 

utdanningen er avsluttet.  

k. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen 

ØVRIGE BESTEMMELSER 

I tillegg gjelder følgende vilkår ved søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for den enkelte 
stillingskategori: 
 

l. Styrer. 
Den personen det søkes for bør ha minimum 5 års erfaring fra barnehage, hvorav 3 år 
bør være som pedagogisk leder, eller annen relevant praksis samt administrativ erfaring 

m. Pedagogisk leder 
Søker bør ha minimum 3 års erfaring fra barnehage eller annen relevant praksis. 

n. Førskolelærer 
Søker bør ha minimum 2 års erfaring fra barnehage eller annen relevant praksis. 


	SØKNAD
	SAKSBEHANDLING/VURDERING AV SØKNADEN
	ØVRIGE BESTEMMELSER

