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Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 

til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 

 

Senterpartiet har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 

 

1. Det er kommet nye bemannings- og pedagognormer for barnehagene. Tidligere skulle det 

være minimum en pedagogisk leder per 9 barn når barna er under 3 år og per 18barn når barna 

er over 3 år. Nå skal det være minst en pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 3 år og 

per 14 barn når barna er over 3 år. Med en så solid pedagogdekning, kan det settes 

spørsmålstegn ved behovet for fortsatt å ha en egen virksomhetsleder i hver barnehage, slik 

ordningen har vært i Oppegård og slik det foreslås videreført i Nordre Follo. 

 

På denne bakgrunn stilles følgende spørsmål:  

Hvor mye kan kommunen spare på å unnlate å ha en egen virksomhetsleder for hver 

barnehage?  
 

Svar: 

I § 2 i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen står det: 

Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning 

 
I forarbeidet til barnehagelovens §17 står det: 

Det stilles i utgangspunktet krav om at hver barnehage skal ha en styrer. Det kan imidlertid 

tenkes unntakstilfeller der det kan være behov for at flere barnehager samler sine styrerressurser, 

for eksempel i et lederteam. Departementet forutsetter at slik samordning ikke fører til svekkelse 

av styrerressursen for den enkelte barnehage. Det forutsettes videre at det er en hensiktsmessig 

avstand mellom barnehagene, at styrerteamet har daglig kontakt og at det skjer en daglig 

oppfølging av hver enkelt barnehage og at den forskriftsfestede normen for pedagogisk 

bemanning overholdes. Kommunen må ved godkjenning og tilsyn foreta en totalvurdering av 

hvorvidt de barnehager som velger å samordne sine styrerressurser, oppfyller kravene som stilles 

til barnehagedrift i loven. Rent unntaksvis kan flere små 49 barnehager organiseres sammen som 

én felles virksomhet med én styrer, for eksempel der det er vanskelig å få kvalifisert personale. 

Også her må kommunen ved godkjenning og tilsyn vurdere om den samlede virksomheten 

oppfyller barnehagelovens krav. Ved vurderingen må det legges vekt på virksomhetens størrelse 

etter en sammenslåing, barnehagenes geografiske plassering i forhold til hverandre og tilgangen 

til kvalifisert personale. Felles organisering av skole og barnehage som én mindre virksomhet kan 

være en løsning i områder der barnehagebarn og skolebarn til sammen bare utgjør noen få titalls 

barn. 

 

Dersom det i Nordre Follo skal vurderes om noen barnehager skal samle sine styrerressurser må 

dette utredes nøyere.  
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Det som kan vurderes er om en virksomhetsleder skal ha ansvar for flere barnehager med et 

lederteam rundt seg. Ledelsesressursen til sammen skal da ha ansvar for å ivareta §17 i 

barnehageloven. En slik ordning vil på sikt kunne gi en innsparing på lønnsutgifter (lavere lønn til 

avdelingsleder kontra virksomhetslederlønn). Faktisk hva man kan spare på dette er vanskelig å 

beregne da alle styrere/virksomhetsledere har lønn som virksomhetsleder.  

 

Muligheten for å slå sammen styrerressursen i barnehager som er små eller ligger på samme 

område er allerede utnyttet. I Oppegård er det 3 virksomhetsledere som hver styrer to mindre 

barnehager. Fra januar 2020 vil to barnehager i Ski organiseres under en virksomhetsleder med 

noe ekstra administrasjonsressurs. Disse barnehagene er plassert på samme tomt adskilt av et 

gjerde.  

 

Barnehageloven skiller på styrer og pedagogisk leders oppgaver slik som bakgrunn for svaret og 

vurdering av ansvarsforholdet mellom styrer og pedagogisk leder.   

 

Styrer 

Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. 

Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. 

Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En forutsetning for en forsvarlig 

pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med barnehageeieren, barnehagens 

pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. Styreren leder og følger opp arbeidet med 

planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og 

sørger for at hele personalgruppen involveres. 

 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet. 

 

Pedagogisk leder 

Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med 

godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og 

rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder 

arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i 

barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede. 

 

 
 

 

 


