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Salangen trenger barnehagelærere for å få de nødvendige 
brikkene på plass i barnehagene 
 
 
 
 
 
 
 



BAKGRUNN FOR REKRUTTERINGSPLANEN: 
Salangen kommunen har i mange år slitt med å få barnehagelærere med godkjent 
utdanning.  Dette har resultert i at barnehagene har hatt en stor andel av ansatte i 
disse stillingen på dispensasjon fra utdanningskravet. Salangen kommune ønsker å snu 
denne utviklingen gjennom ulike tiltak som forankres  administrativt og politisk. Planen 
presenterer tiltakene for å bedre rekrutteringen av barnehagelærere.  
 
Utvalgte nøkkeltall i Kostra fra 2012: 
Andel pedagoger 
 

Salangen Gj.snitt kgr 3 Gjsn landet 

andel styrere og 
pedagogiske ledere med 
godkjent utdanning 

 
        41,2 % 

 
       82,6 %  

 
        85,0 % 

andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 

        17,5 %        31,5 %                 33,0 % 

 
Som tabellen ovenfor viser ligger Salangen kommune lavt både i forhold til antall 
førskolelærere med godkjent utdanning,  på pedagogiske ledere, og andel av ansatte 
med barnehagelærerutdanning, og for barnehageåret 2012/2013 ble det innvilget hele 
12 dispensasjoner fra utdanningskravet. 
 
For 2014 - 2015 har andel av barnehagelærere økt, men fortsatt mangler vi ca 5,5 
årsverk for å ha full barnehagelærerdekning. 
 
Kommunen har de siste årene iverksatt ulike tiltak for å flere barnehagelærere. 
 

HOVEDMÅL: 
 

• Full dekning av pedagogisk personell i pedagogiske stillinger 
• Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med godkjent 

utdanning 
• Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen 
• Øke status for arbeid i barnehagen 

 
MÅLGRUPPE: 
 

• Barnehagelærere 
• Ansatte og jobbsøkere med annen relevant høyskoleutdanning 
• Studenter 
• Assistenter 
• Fagarbeidere 
• Utdanningsinstitusjoner 

 



TILTAK: 
 
Ved utlysninger/ rekruttering: 

• Tidlig utlysning 
• Minimum to utlysninger (Formelt krav for å søke dispensasjon) 
• Sende utlysning til høyskoler og universitet 
• Delta på årlig karriere dagen i regi av barnehagelærerutdanningen  for 

avgangselever. 
• Veiledning av  nyutdannede førskolelærere 
• Introduksjonsplan for nytilsatte 
• Arrangere treff mellom barnehagebarn, 10.klasse  og videregående skole 
• Gi Flyttegodtgjørelse 

 
Lønn: Lokalt tillegg - Lønn til pedagogisk ledere og barnehagelærere over 
tariff: 

• 35 000 for barnehagelærere i barnehagelærerstillinger  
• 15 000 tillegg for pedagogiske ledere  
• Til sammen 50 000 for pedagogisk ledere med godkjent utdanning 

 
Utdannings og studiepermisjonsordninger 

• Muligheter for kompetanseheving og kompensasjon for relevant 
videreutdanning 
Etter søknad kan det gis: 

• Stipend som skal dekke deler av reise, opphold og materiellkostnader  
• Permisjon med og uten  lønn i forbindelse med samlinger og praksis 
• Bindingstid etter endt utdanning på inntil 2 år når det gis støtte. 

  
Seniorpolitiske retningslinjer for ansatte i Salangen kommune 

• Seniortillegg 10.000 pr år 1/1 stilling 
• Ekstra feriedager etter fylte 62 år 

 
STRATEGIER FOR Å NÅ MÅLENE 
 
Barnehagene i Salangen skal være gode læringsarenaer  

• Samarbeide med utdanningsinstitusjoner 
• Ta imot elever og studenter fra  grunnskolen, videregående skole og 

høgskoler og universitet 
• praksisplasser og ulike arbeidsmarkedstiltak 

 
 
 



Samarbeid    
• deltaker og faglig samarbeid  med barnehagenettverket for Indre Midt 

Troms 
• deltaker i regionalt nettverk "GLØD" 
• deltaker i kommunens prosjekt " sammen om en bedre kommune" - rett 

kompetanse på rett plass til rett tid 
 
Bruk av media 

• Profilere barnehagene som pedagogisk virksomhet 
• Oppdatere hjemmeside jevnlig 
• Kompetanse og rekruttering i barnehagen gjennom GLØD, som er et 

prosjekt i Kunnskapsdepartementet, nedsatt i 2011, som har som 
overordnet målsetting å styrke de ansattes kompetanse i barnehagen, 
heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av 
barnehagelærere til barnehagen.  
 
 

 
 


