
 

 

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité 30. september 2015 
 

Tema: 
Representantforslag fra Audun Lysbakken om: 

1) å be Stortinget foreslå lov om minimum 50 prosent 
barnehagelærerkompetanse i barnehagen 

2) forslag til Stortinget om å fjerne adgangen til varig dispensasjon for 
pedagogiske ledere 

 

Betydningen av personalets kompetanse i barnehagen. 
FUBs begrunnelse for å delta: 

 
FUBs innspill: 

1) Om minimum 50 prosent barnehagelærerkompetanse i 
barnehagen. 
FUB er av den oppfatning at pedagogtettheten er et av de klareste 
kvalitetskriteriene for barnehagenes virksomhet. FUB mener at 
minimumskravet må være 50 % barnehagelærere og 25 % 
fagarbeidere i alle barnehager. 
 
FUB støtter stortingsrepresentant Audun Lysbakkens forslag om å 
løfte normeringen opp som lovkrav og at 50 % pedagogisk 
bemanning lovfestes.  
 
FUB mener det er en klar sammenheng mellom kvalitet og 
pedagogisk bemanning i barnehagen. Kravet om pedagogisk 
bemanning er derfor en helt avgjørende 
kvalitetssikringsbestemmelse. 

 



 

 

FUB mener dessuten at alle ansatte som inngår i barnehagens 
grunnbemanning, bør ha kunnskap om barn, barndom og 
barnehagens samfunnsmandat. 
 
FUB mener at kravet om pedagogisk bemanning må flyttes fra 
forskrift og innarbeides som  en bestemmelse i barnehageloven.  

 
2) Om å fjerne adgangen til varig dispensasjon for pedagogiske 

ledere: 
FUB er enig i stortingsrepresentant Audun Lysbakkens forslag om å 
fjerne adgangen til varig dispensasjon for pedagogiske ledere. FUB 
er av den mening at det kun skal gis adgang til midlertidige 
dispensasjoner fra utdanningskravet. Når innvilgelse av midlertidig 
dispensasjon foretas, mener FUB at det må innføres en plikt til å 
gjennomføre nødvendige kompetanseutviklingstiltak hos den det 
gis midlertidig dispensasjon til. 
 
For å sikre at dispensasjonssøknaden blir tilstrekkelig belyst og 
brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, mener FUB at en 
uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved eiers 
søknad om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. FUB 
mener at denne bestemmelsen må fremkomme i selve lovteksten, 
og ikke kun i merknaden. 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

  
leder av FUB seniorrådgiver 


