ULLENSAKER
kommune

Vår ref: (Oppgis ved svar)

Deres ref:

Dato

Til sak 2016/9

04.01.16

SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA KRAVET OM
BARNEHAGELÆRERUTDANNING
Hjemmel:
Lov om barnehager §§ 17 og 18 og «Forskrift om pedagogisk bemanning» og «Forskrift om midlertidig
og varig dispensasjon fra utdanningskravet» med merknader.
Ullensaker kommune forholder seg til «Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven
med forskrifter.» Rundskriv nr. F-04/2011.
Søknaden gjelder den personen, i den barnehagen og i den stillingen det søkes for. Ved endringer må det
søkes på nytt. Dersom det oppstår endringer slik at søknaden ikke gjelder ut perioden, må
Barnehagemyndigheten motta beskjed om dette.

Barnehagens navn:
Periode det søkes
for:

Fra:

Til:

Stilling og stillingsprosent det søkes dispensasjon for:

Antall barn i
gruppen:

Under 3 år:

Over 3 år:

Antall barn totalt i
barnehagen:

Under 3 år:

Over 3 år:

Antall
barnehagelærere
med godkjent
utdanning:
Antall med
dispensasjon som
er i ferd med å
utdanne seg til
barnehagelærer:

Besøksadresse
Rådhuset, Furusethgt. 12
2050 JESSHEIM
Servicetorget
Åpningstid: 8.00-15.55

Antall med
dispensasjon fra
utdanningskravet:

Postadresse
Postboks A,
2051 JESSHEIM

Telefon
66 10 80 00
Telefaks
66108001

Bankkonto - kommunen
6208 06 11000
Bankkonto - skatt
6345 06 02355

Org.nr.
933 649 768

Post adresseres til Ullensaker kommune - ikke til enkeltpersoner

E-post
postmottak@ullensaker.kommune.no
Internett:
www.ullensaker.kommune.no
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Stillingen har vært
utlyst i følgende
media, minst 2:
Legg ved
utskrift/kopi av
annonseteksten.
Navn på den det
søkes
dispensasjon for:
Utdannelse:

Navn:

Født:

Relevant praksis:

Legg ved CV eller kopier av attester og vitnemål.
Tidligere innvilget
Ja
dispensasjon:

Tidsrom:

Nei
Begrunnelse for
søknaden:

Begrunnelse for
valg av person det
søkes
dispensasjon for:

Hvem skal gi
pedagogisk
veiledning.

Navn:

Bakgrunn:

Plan over
veiledningen:

Barnehageloven §4, fjerde ledd sier: ”Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet

Side 3 av 3

forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”
Barnehagemyndigheten ber at dokumentasjon på at barnehagens samarbeidsutvalg er
informert, vedlegges søknaden.

Ullensaker, den

_________________________________
Eier

Vedlegg:
1. Kopi av utlysning.
2. Søkerliste m/oversikt over utdannelse og praksis
3. CV og kopier av attester og vitnemål
4. Plan for veiledning
5. Kopi av informasjon til SU

MANGELFULLE SØKNADER UTEN NØDVENDIG DOKUMENTASJON,
RETURNERES.

HOVEDFRIST FOR Å SØKE FOR BARNEHAGEÅRET 2016/2017:
15. MAI, deretter ved behov.
Søknaden og vedlegg sendes:
postmottak@ullensaker.kommune.no

Sist oppdatert 22.02.13
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