
Tilretteleggingsmidler lokale prioriteringer 2019/2020 

 

Fylkesmannen i Trøndelag tildeler også i 2019 tilretteleggingsmidler for ansatte i 

barnehagene som tar barnehagelærerutdanning, videreutdanning eller 

fagskoleutdanning. 

Utdanningsdirektoratet har, som ledd i arbeidet med iverksetting og oppfølging av 

strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018 – 2022, gitt Fylkesmannen i 

Trøndelag fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i 2019/20. 

Barnehageeiere søker på eget skjema, se vedlegg, fristen er 20.september 2019. 

 

Fylkesmannen i Trøndelag prioriterer disse studiene for studieåret 2019/20: 

ABLU og samlingsbasert/deltids barnehagelærerutdanning 

Andre relevante videreutdanningstilbud kan vurderes. 

Videreutdanningsstudier de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal 

inngår ikke i denne ordningen. 

Hvis det er flere søknader enn midler, så vil tildelingen baseres på geografiske behov, jf. 

pedagogdekningen. 

Fylkesmannen vil i samråd med Samarbeidsforum (i regional ordning for 

kompetanseutvikling, REKOM) foreta en prioritering ut fra de prioriteringene som er 

nevnt over. 

 

Sentrale føringer og kriterier for tildeling av midler: 

Midlene benyttes til tilretteleggelse for ansatte som deltar på studier som gir studie- 

eller fagskolepoeng. 

Barnehageeiere kan søke 50.000 kr. per ansatte som tar minst 30 studiepoeng/- 

fagskolepoeng i studieåret 2019/2020. For studier som utgjør mindre enn 30 

studiepoeng utbetales midler basert på utregning av antall studiepoeng. Ett studiepoeng 

utgjør tilretteleggingsmidler for 1700 kr.  

Utbetaling av tilretteleggingsmidler er delt i to omganger; utbetaling for høstsemesteret 

2019 og utbetaling for vårsemesteret 2020. Før utbetaling av midler for vår 2020 må 

barnehageeiere innhente bekreftelse på at de ansatte fortsatt deltar på studiet. 

Tilsagn om midler for våren 2020 er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta 

endringer i statsbudsjettet for budsjettåret 2020.  



Midlene er knyttet til den enkelte ansatte, og skal derfor tildeles den barnehagen hvor 

den ansatte jobber. Hvis den ansatte arbeider i flere barnehager, må det avklares lokalt 

hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene. 

Midlene skal som hovedregel ikke utbetales som stipend til den ansatte som studerer. 

Midlene kan imidlertid brukes til vikar slik at den ansatte kan få permisjon med lønn. Da 

påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen. 

Midlene kan også brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter og studiemateriell til 

den ansatte som studerer.  

Barnehagemyndigheten i hver enkelt kommune vil få tildelt midlene og er ansvarlig for 

at barnehagen hvor den ansatte arbeider får utbetalt tilretteleggingsmidlene. Dette 

gjelder både for de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. 

 

Har du spørsmål ta kontakt med  

Anne Kirsti Welde fmtlawe@fylkesmannen.no    Tlf: 73199186, eller 

Berit Sunnset fmtlbes@fylkesmannen.no    Tlf: 74168373. 
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