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Kompetansekrav for å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i
steinerbarnehage

Vi viser til henvendelse fra Utdanningsdirektoratet, datert 14. desember 2012.
Direktoratet viser til at fordi Rudolf Steinerhøyskolens bachelorutdanning i
førskolepedagogikk ikke er opplistet i Kunnskapsdepartementets rundskriv F-04/2011
som annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå, jf. barnehageloven § 18
andre ledd, vil den, sammen med videreutdanning i barnehagepedagogikk, ikke kunne
kvalifisere til arbeid som pedagogisk leder etter barnehageloven. Ettersom
steinerbarnehager regnes som ordinære barnehager i barnehagelovens forstand,
oppfatter direktoratet at barnehageloven ikke er hjemmelsgrunnlag for at personer med
utdannelse fra Rudolf Steinerhøyskolen kan arbeide som pedagogisk leder eller styrer i
steinerbarnehager. Direktoratet finner at dette kan være en utilsiktet konsekvens av
regelverket og ber Kunnskapsdepartementet vurdere saken.
Departementets vurdering
Det følger av barnehageloven § 18 første ledd at pedagogiske ledere må ha utdanning
som førskolelærer. Andre ledd sier at annen treårig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå, med videreutdanning i barnehagepedagogikk, er likeverdig med
førskolelærerutdanning.

En person som oppfyller kompetansekrav for pedagogisk leder, oppfyller også
kompetansekravet for å arbeide som styrer i barnehage, jf. barnehageloven § 17 og
Kunnskapsdepartementets rundskriv F-04/2011 punkt 2.2.
Spørsmål blir om en person med Rudolf Steinerhøyskolens bachelorutdanning i
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førskolepedagogikk kan regnes somførskolelcereri barnehagelovens forstand.
Barnehagelovens bestemmelser om kompetansekrav for hhv. styrer og pedagogisk
leder, jf. §§ 17 og 18, gir ikke en legaldefinisjon av begrepet førskolelærer. Begrepet
førskolelærer har til vanlig sitt rettslige grunnlag i rammeplanen for
førskolelærerutdanningen (fra 1. januar 2013 barnehagelærerutdanningen) herunder at
en person har fullført og bestått opplæring etter rammeplanen for
førskolelærerutdanningen i en godkjent utdanningsinstitusjon. Departementet fastsatte
4. juni 2012 forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Hjemmel for
forskriften er lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, § 3-2 annet ledd.
Den nye rammeplanen skal avløse gjeldende forskrift om rammeplan for
førskolelærerutdanningen av 13. desember nr 1448. Fullført og bestått opplæring ved
utdanningsinstitusjon godkjent for å gi opplæring etter nevnte rammeplanverk gir rett
til å regnes som førskolelærer/barnehagelærer ved tilsetting i barnehage.
Daværende Kultur og vitenskapsdepartementet godkjente at Rudolf Steinerhøyskolen
skal ha eksamensrett for 3 årig førskolelærerutdanning i godkjenningsvedtak av 12.
desember 1988. Vedtaket ble gjort på grunnlag av dagjeldende Lov om eksamensrett
for og statstilskudd til private høyskoler § 9 andre ledd. Eksamensretten er i vedtaket
begrenset til en førskolelærerutdanning som kvalifiserer til arbeid i steinerbarnehager.
Rudolf Steinerhøyskolens bachelorutdanning bygger ikke på rammeplan for
førskolelærer- eller barnehagelærerutdanningen. Departementet vurderer likevel at
godkjenning gitt 12. desember 1988 er rettslig grunnlag for at personer som har fullført
og bestått førskolelærerutdanning ved Rudolf Steinerhøyskolen skal regnes som
førskolelærere i barnehagelovens forstand, vel og merke bare ved tilsetting i
steinerbarnehage. Godkjenning gitt i 1988 er ikke trukket tilbake, og innføring av ny
lovgivning har ikke satt den særskilte godkjenningen til side. Vi viser videre til
Kunnskapsdepartementets rundskriv F-04-02.
Det understrekes at gjennomføring av Rudolf Steinerhøyskolens bachelorutdanning
ikke gir anledning til å regnes som førskolelærere ved tilsetting i barnehager som ikke
er steinerbarnehager, verken etter barnehageloven § 17 eller § 18. Departementet vil i
det fremtidige regelverksarbeidet vurdere hvorvidt personer som har fullført og bestått
i
videreutdanning
med
bachelorutdanning,
Steinerhøyskolens
Rudolf
barnehagepedagogikk, skal kunne tilsettes i ordinære barnehager, jf barnehageloven §
18 andre ledd.
Konklusjon
Personer som har fullført og bestått Rudolf Steinerhøyskolens bachelorutdanning for
førskoleutdanning regnes som førskolelærere etter barnehageloven §§ 17 og 18 ved
tilsetting i steinerbarnehager, og kvalifiserer til arbeid som pedagogisk leder og styrer i
steinerbarnehager.

Side 2

Rudolf Steinerhøyskolens bachelorutdanning for førskoleutdanning regnes ikke som
annen treårig pedagogisk utdanning på hogskolenivå, jf barnehageloven § 18 andre ledd.
Utdanningen kvalifiserer dermed ikke for arbeid som pedagogisk leder eller styrer i
andre barnehager enn steinerbarnehager. Departementet vil vurdere om det skal tas
initiativ til endring av dette regelverket.
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