
SÆRAVTALE FOR BARNEHAGER OG 
SKOLEFRITIDSORDNINGER 

1 Forankring, ikrafttredelse og varighet 
Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. 

Særavtalen gjelder for arbeidstakere tilsatt i barnehager og skolefritidsordninger innenfor KAs 
tariffområde. Avtalen gjelder ikke for virksomheter i Oslo. 

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2016. 

Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før utløpstid, 
anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. 

2 Særbestemmelser 
2.0 Generelt 

Tilsatte med stillingskombinasjoner innenfor områdene barnehage, skolefritidsordning, og 
assistent-/miljøarbeid skal ha sine stillinger betraktet som ett arbeidsforhold. 

2.1 Styrere/daglige ledere 

2.1.1 Styrer i barnehage 

En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA kapittel 1 § 2 pkt. 
2.3. 

I barnehage med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til 
lederoppgaver. 

I store barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer. 

Styrer i mindre barnehager kan også utføre andre arbeidsoppgaver enn dem som 
naturlig tilligger styrer (for eksempel arbeid i barnegruppe). Disse oppgavene 
tidsdimensjoneres etter drøftinger lokalt, likevel slik at tid til lederoppgaver skal utgjøre 
minimum 35 % av styrers stilling. 

Det forutsettes at ovenstående ikke fører til reduksjon av tidligere avsatt tid til 
ledelse/administrasjon. 

HTA kapittel 1 § 6 pkt. 6.3 gjøres gjeldende for styrer i barnehager, men for styrer som 
har over halve stillingen i avdeling/sammen med barna kan det i stedet gis 
overtidsgodtgjøring for pålagt møtevirksomhet på lik linje med det øvrige personalet. 

2.1.2 Daglig leder i skolefritidsordningen 



I skolefritidsordninger som samlet har innskrevet 60 barn eller mer skal det som 
hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig 
leder også utføre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig leder. Det foretas en 
forholdsmessig reduksjon av tid til ledelse, dog slik at minimum 20 % av hel stilling 
skal avsettes til ledelse. 

Partene forutsetter at dette ikke fører til reduksjon av tidligere avsatt tid til 
ledelse/administrasjon. 

2.2 Pedagogisk personale 

Den ordinære arbeidstid er 37,5 timer pr. uke, hvorav 33,5 timer pr. uke skal være lagt 
til institusjonen. 

For- og etterarbeid samt foreldrekontakt som ikke kan utføres innenfor rammen av de 
33,5 timene, gir ikke rett til overtidsgodtgjørelse. 

I den utstrekning foreldremøter eller andre møter pålegges utenfor arbeidstiden, skal 
medgått tid enten kompenseres med tilsvarende fritid eller med overtidsbetaling. I de 
tilfeller det kompenseres med fritid, skal overtidstillegget utbetales. 

2.3 Det øvrige personalet 

2.3.1 Barnehager 

Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av aktiviteter, skal gis 
nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Slik tilrettelegging/planleggingstid skal 
inngå i ukeplanene. 

Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstiden. 

2.3.2 Skolefritidsordninger 

Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av aktiviteter, skal gis 
nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Slik tilrettelegging/planleggingstid skal 
inngå i ukeplanene og utgjøre gjennomsnittlig minst 5 % av arbeidstiden. 

Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstid. 

2.4 Planlegging/samarbeid 

Det avsettes 37,5 timer pr. år til planlegging og samarbeid for personalet ved den 
enkelte barnehage/skolefritidsordning. 

2.5 Ferie 

I tillegg til HTA kapittel 1 § 7 gjelder følgende: 



Barnehagelærere som i dag har gunstigere ordninger, beholder disse så lenge vedkommende 
er i samme stilling, dog kommer HTA kapittel 1 § 7 pkt. 7.1 bare til anvendelse for den 
ferietid som følger av ferielovens bestemmelser. 

Der barnehagen/skolefritidsordningen er stengt utover ferielengde iht. lov og avtaleverk, skal 
de tilsatte beholde full lønn. De kan i denne tiden pålegges annet tilsvarende arbeid for 
virksomheten. 

For arbeidstakere i barnehager/skolefritidsordninger som følger skoleåret kan partene lokalt 
avtale at lønnen i stedet reduseres med 11 %. Det kan også lokalt avtales annen prosentvis 
lønnsreduksjon der arbeidsårets lengde tilsier dette. 
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