VENNESLA KOMMUNE
Søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning
Hjemmel: Barnehagelovens § 18 med forskrifter og merknader
Forskrift om pedagogisk bemanning:
§ 1 Norm for pedagogisk bemanning
Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per
7-9 barn nå barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har
kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.
§ 3 Midlertidig dispensasjon
Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1. Uttalelse fra barnehagens
samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden.
Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1 for inntil ett år av gangen når særlige
hensyn tilsier det.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.
I merknadene til forskriften presiserer departementet at dispensasjonsadgangen kun skal benyttes unntaksvis.
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Eier /styrers konkrete vurdering av hvordan barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver skal
ivaretas i dispensasjonstiden sett i forhold til
 barnegruppens sammensetning og behov
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Klikk her for å skrive inn tekst.

Barnehagens plan for å oppfylle forskrifens krav til pedagogisk bemanning
Klikk her for å skrive inn tekst.

Dispensasjonssøknaden er behandlet i
SU-møte

Vedlegg til søknaden:
Signert uttalelse fra barnehagens SU / ref fra SU-møtet hvor dispensasjonssøknaden ble behandlet
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