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Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk
bemanning
Saken er behandlet med vedtaksnr. etter myndighet Kommunestyret
Saksdokumenter:
Søknad fra Tydal barnehage v/ styrer om dispensasjon fra § 1 Norm for pedagogisk bemanning i
perioden 18.11.2019 til og med 13.08.2020, datert 25.11.2019.
Uttalelse fra Samarbeidsutvalget oppvekst, møtedato 25.11.2019.
Vedtak:
Med hjemmel i § 2 Midlertidig dispensasjon for pedagogisk bemanning gis Tydal barnehage
dispensasjon fra § 1 Norm for pedagogisk bemanning fram til 13.08.20.
Saksopplysninger:
Tydal barnehage fikk en ledig 20% stillingen som følge av intern rotering grunnet et 100%
permisjonsvikariat. Den ledige 20%-stillingen ble tilbudt barnehagelærer som var innstilt som
nummer 2 på vikarstillingen. men takket dessverre nei. Tilbudet gikk videre til tredje søker, men
søkeren hadde grunnet permisjon ikke mulighet til å starte i stillingen før juni 2020 og ble
dermed vurdert som uaktuell for den korte perioden.
Det var ingen flere kvalifiserte søkeren. I samråd med tillitsvalgte og personalkonsulent ble det
vurdert at en ny utlysning for 20% stilling ikke var hensiktsmessig, og at stilling kunne tilbys en
fagarbeider i stedefor pedagog.
Barnehagen har 30 barn fordelt på to avdelinger, med gode inne og uteareal. Den
pedagogiske bemanningen består av 3,8 årsverk, og en resterende grunnbemanning på 4
årsverk. Totalt av disse 4 årsverkene er det 1,5 årsverk barne- og ungdomsarbeidere,
resterende assistenter med god realkompetanse. I tillegg har barnehagen en styrer i 100 %
stilling, hvorav 20% er på avdeling som vikar ved behov.
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Vurdering:
Barnehagen fyller kravet til grunnbemanning, men oppfyller ikke kravet til pedagognormen i
perioden fra og med 18.11.2019 til og med 13.08.2020. Til sammen har de høyere
grunnbemanning enn kravet for bemanningsnorm. De oppfyller ikke pedagognormen.
Barnehagen har forsøkt å ansette pedagog, men klarte ikke å få tak i kvalifisert person til å fylle
den ledige 20% stillingen. De vil oppfylle pedagognormen etter 13.08.2020
Barnehagen får dispensasjon fra § 1 Norm for pedagogisk bemanning ut fra samlet vurdering av
personaltetthet og kompetanse dette fra og med 18.11.2019 til og med 13.08.2020.
Med hilsen

Mona Moan Lien
sektorleder oppvekst
Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur
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