
Prioritering og fordeling av midler kompetansemidler 30%: 
 

Til årets kompetansemidler for tilrettelegging til studie, ble det søkt for 59 studenter, 

fordelt på 16 kommuner. Av disse 59 studentene, får 56 tildelt midler til 

barnehagelærerutdanning, kompetanseheving for assistenter og veiledningsstudier for 

pedagogiske ledere. 3 av studentene var ikke kvalifisert ut fra de prioriteringene som er 

satt av samarbeidsforumet. Det er 34 studenter fra kommunale barnehager og 22 

studenter fra private barnehager. Samlet får 22 kommunale barnehager og 14 private 

barnehager tildelt midler for sine ansatte. Det er 41 studenter som tar 

barnehagelærerutdanning, 1 som tar fagbrev, 4 som tar kompetanseheving for 

assistenter og 10 pedagoger som tar veiledning. 

 

14 av kommunene som får tildelt midler for barnehagelærerstudenter, har middels til 

høy prosentandel dispensasjoner. To kommuner har ikke dispensasjoner per 15.12.21, 

men der vet vi at det er et generasjonsskifte innen få år og det vil da være behov for å 

utdanne nye barnehagelærere for å dekke opp de som slutter.  

 

Nytt for året er at vi for første gang har hatt anledning til å tildele midler til assistenter, 

barne -og ungdomsarbeidere, samt pedagogiske ledere som tar veiledning. Dette er nok 

et resultat av at flere kommuner ikke har søkt i år for sine studenter.  

 

Årets søknader viser at noen kommuner som har søkt tidligere og som har høy andel 

dispensasjoner, ikke søkte på midler for studieåret 2022-2023.  

Tilbakemeldinger på dette er at de ikke hadde sett at de ble utlyst. Utlysningen lå ute på 

statsforvalterens nettside, både under barnehageområdet og på 

https://prosjekt.statsforvalteren.no/nb/kompetanseutvikling-nordland/ 

Flere kommuner som har fra middels til høy andel dispensasjoner, søker ikke. Det kan 

være at de ikke har studenter og/eller at de ikke husker å søke. Det kan også være at de 

ikke er informert om at det er mulig å søke på slike midler.  

 

Det er 23 300 igjen av midlene for tilrettelegging til studenter. De resterende 

midlene foreslås fordeles på den ansatte som tar fagbrev og de ansatte som tar 

kompetanseheving, til sammen 5 stk. Dette basert på lengden og omfanget av 

studiene de tar.  

https://prosjekt.statsforvalteren.no/nb/kompetanseutvikling-nordland/

