Veileder til søknad om dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk
leder i henhold til Lov om barnehager § 17a.
Lov om barnehager § 17a stiller krav om at pedagogiske ledere skal ha utdanning som
barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir kvalifiserende barnefaglig og
pedagogisk kompetanse. Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet
etter bestemmelsen i Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, § 2.
Betegnelsen pedagogisk leder omfatter i denne sammenhengen alle ansatte med
barnehagelærerutdanning eller tilsvarende kvalifiserende utdanning.
Generelt om dispensasjonsadgangen
Ved rekruttering til stilling som pedagogisk leder skal kvalifiserte søkere alltid vurderes før
øvrige søkere. Som kvalifisert søker i denne sammenheng alle med godkjent utdanning jfr.
lovens § 17 a. Øvrige søkere kan bare komme i betraktning dersom alle med
barnehagelærer utdanning eller tilsvarende kvalifiserende utdanning har trukket søknaden.
Dersom barnehagen har kvalifisert/e søker/e, men ikke ønsker å tilsette denne/en av disse,
må stillingen lyses ut på nytt da loven med forskrifter ikke gir anledning til å innvilge
dispensasjonssøknad i de tilfelle det er kvalifiserte søkere.
Kommunen har anledning til å innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om
gangen. For faste stillinger vil kommunen vurdere å gi dispensasjon for kortere tidsrom i den
hensikt å sørge for ny utlysning.
Dispensasjonen som gis, er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en
konkret stilling i en bestemt barnehage. Det er ikke adgang til å ta med seg en dispensasjon
fra én barnehage til en annen barnehage.
I forbindelse med eventuell søknad om fornyet dispensasjon gjelder samme krav og
forutsetninger som ved den opprinnelige søknaden.
Dersom søknaden er mangelfull, vil kommunen be om utfyllende opplysninger før søknaden
behandles. Kommunens behandling av søknaden vil normalt ta inntil 3 uker etter at
fullstendig søknad med vedlegg er mottatt hos kommunen.
Dispensasjon kan ikke innvilges med tilbakevirkende kraft, og utlysning må derfor skje i god
tid før ledighet i stillingen inntrer.
Det må framkomme av dispensasjonssøknaden at barnehageeier har gjort et betydelig
arbeid for å skaffe kvalifiserte søkere.
Dersom kommunen innstiller på at søknaden avslås, vil barnehagen få anledning til å uttale
seg før saken avgjøres.

Krav om offentlig utlysning.
For å dokumentere at stillingen har vært offentlig utlyst, må kopi av publiserte annonser
med utlysningstekst sendes inn sammen med søknaden.
Vilkår ved innvilgelse av dispensasjon
Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for,
kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelsen av dispensasjonen. Eidsvoll kommune
krever at barnehagen sørger for veiledning til den som innvilges dispensasjon, og plan for
dette skal medfølge søknaden.
Adgang til å klage på avslag
Ved eventuelt avslag på søknad om dispensasjon vil det bli gitt egen orientering om
klageadgang jfr. Forvaltningslovens § 28, annet ledd. Slik klage skal på vanlig måte sendes
kommunen innen 3 uker.
Søknadsskjema
Ved søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet benyttes elektronisk
søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmesider under «Barnehager» og herunder
«Felles for styrere/eiere».
Som vedlegg til søknaden må følge:
- kopi av utlysningstekst og opplysninger om hvor og når stillingen er utlyst
- søkerliste
- begrunnelse fra styrer for valg av person det søkes for
- CV for den det søkes for
- plan for systematisk veiledning
- uttalelse fra SU som bekrefter at de er kjent med søknaden
Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til barnehageadministrasjonen i kommunen.

