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Avklaring om praktisering av skjerpet pedagognorm
Vi viser til brev fra PBL datert 17. januar 2018 om behov for avklaringer om skjerpet
pedagognorm. PBL ønsker at departementet klargjør hvilken frist barnehagene har for å
komme i mål med den skjerpede pedagognormen. Videre ønsker PBL å få svar på om
Kunnskapsdepartementet forventer at alle barnehager oppfyller ny og gjeldende forskrift fra
ikrafttredelse den 1. august 2018.
Barnehagene skal følge gjeldende barnehagelov med forskrifter. Det er fastsatt et skjerpet
krav til den pedagogiske bemanningen i barnehagen. Endringen trer i kraft 1. august 2018. I
budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 172,2 mill. kroner til et tilskudd til
flere barnehagelærere gjeldende fra 1. august 2017. I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget
totalt 424 mill. kroner til flere barnehagelærere, gjeldende fra 1. januar 2018. Barnehagene
finansieres i all hovedsak gjennom kommunerammen. Tilskuddet til flere barnehagelærere
ble derfor i RNB 2017 overført til rammetilskuddet til kommunene for å sikre en enhetlig
finansiering og dekke den kommende skjerpingen av pedagognormen. Det er fastsatt en
overgangsordning i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, som sikrer at de
private barnehagene får kompensert økte utgifter samtidig med kommunene og allerede fra
regnskapsåret 2017.
Tilskuddet for 2018 gis for hele året, selv om det skjerpede kravet ikke trer i kraft før 1.
august 2018. Overgangsordningen skal etter planen gjelde ut 2019. Barnehagesektoren har
dermed hatt tid til å forberede seg på den skjerpede pedagognormen, og de private
barnehagene har blitt kompensert for normen et helt år før den blir innført. Dette vil bøte på
PBLs anførsel om at private barnehager i kommuner hvor kommunale barnehager ligger
under styrket barnehagelærernorm, vil få problemer med å finansiere nye
barnehagelærerstillinger.
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Barnehagene har, etter § 2 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i
barnehager, mulighet til å søke om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen for inntil ett
år av gangen dersom særlige hensyn tilsier det. Et slikt særlig hensyn kan være at
oppfyllelse av den skjerpede pedagognormen er kritisk for videre drift. Dette kan for
eksempel gjelde en liten barnehage som må ansette en pedagogisk leder til, fordi barnetallet
er akkurat for høyt til å opprettholde dagens antall pedagogiske ledere. I en overgangsfase
kan det også være personer med lang oppsigelsestid som skal erstattes, og departementet
antar at lang oppsigelsestid kan være et hensyn som kan begrunne dispensasjon i perioden
fram til personen kan tiltre stillingen. Kommunen må i slike tilfeller foreta en konkret vurdering
av om det skal gis dispensasjon, slik at barnehagen får noe mer tid til å tilpasse seg nytt
regelverk. Dette vil bero på en konkret vurdering av blant annet barnegruppens
sammensetning og behov, barnehagenens totale bemanning og personalets samlede
kompetanse. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis.
Det finnes flere tiltak som er tilrettelagt for å heve kompetansen for personale som allerede
er i barnehagen. Disse er ett av virkemidlene som kan avhjelpe problematikken om at
barnehager må si opp ansatte uten barnehagelærerutdanning for å frigjøre midler til å
ansette barnehagelærere. Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er et
kompetansetiltak rettet mot assistenter og barne- og ungdomsarbeidere, hvor det er mulig å
kombinere jobb og studier. Da ABLU er det deltidstudie over fire år, vil det ta noe tid før man
vil få uttelling i forhold til økt pedagogandel. Det kan også være aktuelt å styrke
rekrutteringen av personer med annen pedagogisk utdanning. Med en ettårig
tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk vil de være kvalifisert som pedagogisk leder.
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