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Vurdering - utlysning av stilling som barne- og ungdomsarbeider, og pedagogisk
leder Storvik barnehage

Rådmannens forslag til vedtak:
Alt. 1. Stillingen vedtas lyst ut.
Alt. 2. Stillingen vedtas å settes vakant.

Vedlegg
1

Utlysning pedagogisk leder

2

Utlysning fagarbeider

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtak i møte 12.12.19 sak 108/19 og 04.02.20 sak 1/20.

Vurdering:
50 % stilling som pedagogisk leder – Storvik BH – lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter –
kr.368.280
50 % stilling som barne – og ungdomsarbeider – Storvik BH – lønnsutgifter inkl. sosiale
utgifter – kr. 277.200

Begrunnelse for utlysning:
Stillingen som barnehagelærer er lyst ut, men på grunn av mangel på søkere med
pedagogisk utdanning, ble en fagarbeider tilsatt på dispensasjon ut barnehageåret. Nå må
den lyses ut igjen i forhold til neste barnehageår. Barnehagen har 12 plasser – flere barn
under tre år teller to plasser, og barnehagene må ha en 100 % pedagogisk leder der
barnegruppen ikke overstiger 14 plasser for barn over tre år. Vi har overtallighet på
pedagogisk ansatte i en barnehage, og denne stillingen må tilbys den overtallige før vi lyser
ut.

50 % fagarbeider – Det er lang åpningstid i denne barnehagen – 9 timer, det skyldes i
hovedsak at barna har foresatte som pendler. Med nåværende bemanning er det en ansatt
som er alene 1,5 time på morgenen og 1.5 timer på slutten av dagen. Dette er ikke
forsvarlig, og det ble derfor lagt inn en 50% stilling i budsjettet for 2020.

Konsekvenser om stillingen ikke lyses ut:




Sikkerhet for barna med en ansatt tilstede er ikke godt nok ivaretatt.
Ansvaret med å være alene på vakt rammer enkeltansatte.
Pedagogisk leder og styrer får ikke felles tid til samarbeid for å ivareta kvaliteten på
det pedagogiske tilbudet.

Rådmannens vurdering:
Rådmannen tilrår at stillingen lyses ut for å oppfylle målene i samfunnsplanen.
Saken er opplyst og vurdert, og formannskapet får to alternativer til vedtak:
1. Stillingen vedtas lyst ut
2. Stillingen holdes vakant.

Konklusjon:
Rådmannen tilrår at stillingene lyses ut for å oppfylle målene i samfunnsplanen, og
formannskapet anbefales å vedta alternativ 1.

