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2017/2018 - Tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokale prioriteringer
I arbeidet med å legge til rette for at ansatte som jobber i barnehage kan delta på studier
som fyller et barnehagefaglig kompetansebehov som det er et lokalt ønske om å utvikle, lys er
Fylkesmannen ut midler til et slikt formål. Vi viser til informasjon fra Fylkesmannen til
kommunene datert 08.02.2017, samt informasjon og drøfting på møte i Moss 24.03.2017.
Føringer for tildeling og bruk av midlene
 Midlene benyttes til tilrettelegging for ansatte som deltar på studiepoeng- eller
fagskolepoenggivende studier. Videreutdanningsstudier som er søkt via
utdanningsdirektoratets søkeportal inngår ikke i denne ordningen
 Ansatte det søkes midler for må ha minimum 50 prosent arbeidsforhold i barnehagen
 Barnehageeiere kan bli tildelt 50 000 kroner pr. ansatt som tar minst 30 studiepoeng
eller fagskolepoeng i studieåret 2017-2018. For studier som utgjør mindre enn 30
studiepoeng kan det bli utbetalt midler basert på utregninger av antall studiepoe ng.
Ett studiepoeng utgjør da 1 700 kroner i tilretteleggingsmidler
 Midlene er knyttet til den enkelte ansatte, og skal derfor tildeles den barnehagen hvor
den ansatte jobber. Barnehagen skal bruke midlene for å tilrettelegge for
studiedeltakelse for den enkelte ansatte.
 Midlene skal som hovedregel ikke utbetales som stipend til den ansatte som
studerer. Midlene kan brukes til vikar slik at den ansatte får permisjon med lønn. Da
påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor tildelt ramme. Midlene
kan også brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter, studiemateriell til den
ansatte som studerer. Dersom eier/arbeidsgiver ønsker å utbetale midlene direkte til
den som studerer vil midlene være skattepliktige for den ansatte, og det vil påløpe
arbeidsgiveravgift som arbeidsgiver må dekkes innenfor rammen av tildelte midler.
Dersom midler utbetales til den ansatte som studerer etter regning, dvs. for faktiske
utlegg som den ansatte har hatt og kan dokumentere, vil midlene ikke være
skattepliktige og det påløper heller ingen arbeidsgiveravgift.
For hvilke studier kan man søke
Barnehageeier kan søke tilretteleggingsmidler for ansatte som deltar i arbeidsplassbasert
eller annen deltids barnehagelærerutdanning, videreutdanningsstudier for barnehagelærere
eller fagskoleutdanning. Barnehagemyndigheten i kommunen skal vurdere om det enkelte
studiet og den enkelte søknaden bidrar til å dekke det samlede, lokale kompetansebehovet
sett opp mot de statlige satsingsområdene som blant annet er tydeliggjort i føringer og mål i
strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage».
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Her vil




vi framheve:
Barns språkutvikling
Realfag i barnehagen
Et godt barnehagemiljø

Andre







tematiske satsingsområder som kan være aktuelle:
Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
Danning og kulturelt mangfold
Barn med særskilte behov
Arbeid med likestilling i barnehagen
Arbeid med de yngste barna
Barnehagens digitale praksis

Barnehageeiere med ansatte som tar utdanning som bidrar til å dekke lokale behov på disse
områdene vil ha mulighet til å søke om og få innvilget tilretteleggingsmidler. Fylkesmannen
har avsatt en sum til dette formålet. Det betyr at det er sannsynlig at ikke alle som fyller
kriteriene, får innvilget søknaden.
Framgangsmåte
Søknad om tilretteleggingsmidler skal skrives på vedlagte søknadsskjema og sendes til
barnehagemyndigheten i kommunen. Kommunen har det overordnede ansvaret for
kompetanseutvikling i kommunen. Barnehagemyndigheten skal vurdere den enkelte
søknaden med utgangspunkt i kommunens og barnehagens kompetansebehov og i henhold
til føringer gitt i dette brevet. Kommunen skal behandle søknader fra kommunale og ikkekommunale barnehager på en likeverdig måte.
Barnehagemyndigheten kan avslå søknaden eller videresende den til Fylkesmannen.
Søknadene videresendes samlet, vedlagt en vurdering og prioritering av søknadene.
Fylkesmannen vil deretter behandle søknadene med utgangspunkt i tildelt ramme og en
helhetlig vurdering av søknadene og kompetansebehovet i fylket.
Kommunen må sette egen søknadsfrist for barnehageeierne. Frist for å oversende
søknadene fra kommunen til Fylkesmannen er 15.06.2017. Før tilretteleggingsmidler blir
utbetalt, vil vi innhente bekreftelse på at studenten er tatt opp og deltar i studiene høsten
2017.
Vi ber kommunen informere alle barnehagene i kommunen om ordningen.
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