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Behov for avklaringer om skjerpet barnehagelærernorm fra 1. august 2018
PBL viser til den nylig vedtatte forskrift om pedagogisk bemanning i offentlig godkjente private og
kommunale barnehager og departementets pressemelding rundt saken:

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk
leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
PBL er glad for at regjeringen vil styrke og sikre pedagogtettheten først. Dette er det viktigste grepet
for å sikre og videreutvikle kvaliteten i barnehagetilbudet for barn, foreldre og ansatte.

For å sikre en god innføring av skjerpet pedagognorm, og sikre alle barnehager tid til å justere og
komme i mål med en styrket barnehagelærernorm, har PBL noen spørsmål til kunnskapsministeren.

Hvilken frist har barnehagene på å komme i mål med den skjerpede
barnehagelærernormen?
- Forventer Kunnskapsdepartementet at alle barnehager skal oppfylle ny og gjeldende
forskrift fra ikrafttredelse den 1. august 2018?

PBL ser flere problemstillinger som tilsier at mange barnehager må få tid utover 1. august 2018 for
å kunne klare å oppfylle styrket barnehagelærernorm.
Dette gjelder blant annet dersom:
- Barnehager går i gang med ansettelsesprosesser der tiltredelse avhenger av
oppsigelsestiden til den foretrukne søker. For søkere med lang ansiennitet kan
oppsigelsestiden være opptil 6 måneder.
- Barnehager må si opp ansatte uten barnehagelærerutdanning for å frigjøre midler til å
ansette barnehagelærer(e).

PBL gjør oppmerksom på at de private barnehagene er finansiert av tilskudd som beregnes ut i fra
to år gamle regnskaper i kommunale barnehager. Private barnehager i kommuner som har lave
tilskudd og hvor kommunale barnehager ligger under styrket barnehagelærernorm, vil få
problemer med å finansiere nye barnehagelærerstillinger.

Ettersom PBL for tiden har stor pågang fra våre medlemsbarnehager om disse problemstillingene,
ber vi Kunnskapsdepartementet komme tilbake umiddelbart med en skriftlig redegjørelse for
hvordan dette vil bli praktisert.
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