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Kompetansekrav for å tilsettes som pedagogisk leder i barnehage
Barnehageloven § 18 har regler om kompetansekrav for tilsetting som pedagogisk
leder i barnehage. Pedagogisk leder må som hovedregel ha utdanning som
barnehagelærer1. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
I rundskriv F-08-06 og F-04-11 uttaler departementet følgende om hva som skal regnes
som annen treåring pedagogisk utdanning på høgskolenivå:
Av de utdanninger som i dag tilbys, er følgende utdanninger med tilleggsutdanning i
barnehagepedagogikk relevante for stilling som pedagogisk leder:
• Utdanning som allmennlærer
• Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske
fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.
klassetrinn)
• Utdanning som spesialpedagog
• Utdanning som barnevernspedagog
Person med en av ovennevnte utdanninger som har hovedfag/mastergrad i
barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk kan få stilling som pedagogisk leder
uten tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

1

Barnehageloven og forskrifter benytter fremdeles begrepet førskolelærer, til tross for at
førskolelærerutdanningen har endret navn til barnehagelærerutdanning. Departementet planlegger å gjennomføre
denne navneendringen i barnehageloven og forskrifter.
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Departementet har gjort en ny vurdering av hvilke andre høyskoleutdanninger som,
sammen med videreutdanning i barnehagepedagogikk, skal kunne kvalifisere for
tilsetting som pedagogisk leder i barnehage. Departementet har lagt vekt på hvilke
høyskoleutdanninger som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, og hvorvidt
utdanningene har faglig-pedagogiske perspektiver og veiledet praksis. I tillegg til
utdanninger nevnt i rundskriv F-08-06 og F-04-11, vurderer departementet at følgende
utdanninger, med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, er relevante for stilling
som pedagogisk leder:




Kateketutdanning
Steinerhøyskolens bacherlorutdaning i førskolepedagogikk
Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Det vises til at personer som oppfyller kompetansekravene for å tilsettes som
pedagogisk leder, oppfyller også kompetansekravene for tilsetting som styrer, jf.
barnehageloven § 17 andre ledd.
Departementet gjennomgår for tiden regelverket om kompetansekrav for styrer og
pedagogisk leder i sin helhet og vil komme tilbake med eventuelle
regelverksendringer.
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