Vedlegg 2 a
AVTALE VEDRØRENDE ØVINGSLÆRERE I
FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN
Utdannings- og forskningsdepartementet vil sikre at høyskolene, i avtale mellom
høyskolen og barnehageeier, sørger for at øvingslærere og styrere får godtgjøring som
minimum er i samsvar med nedenstående:
Førskolelærer ved den enkelte barnehage får funksjon som øvingslærer for et
avgrenset tidsrom på 4 år, med mulighet for fornyelse. Når det allerede ved
avtaleinngåelsen er klart at funksjonen som øvingslærer ikke vil vare i 4 år, kan
funksjonstiden være kortere.
a) Arbeidet som øvingslærer godtgjøres med kr. 10.000,- for en student per år Dersom
øvingslæreren tar imot 2 studenter er godtgjøringen kr.17.200,-. Hvis godtgjøringen
ikke kan gjøres pensjonsgivende i barnehagens pensjonsordning, økes godtgjøringen
med 10 %.
b) Øvingslærere med 10 vekttalls veiledningspedagogikk eller mer, mottar i tillegg kr
2000,- per år.
c) Styrer i barnehagen utbetales kr 400,- per uke barnehagen har studenter som
kompensasjon for ekstraarbeid i forbindelse med kontakt med høyskolen og
organisering av praksisopplæringen i barnehagen.
Godtgjøring under punkt a) er beregnet ut i fra øvingslærers fulle deltakelse i
praksisopplæringen med en eller to studenter i 16 uker *. Deltar ikke øvingslæreren
fullt ut, gis forholdsmessig godtgjøring.
Førskolelærer som tar på seg øvingsopplæring i mer enn 16 uker, får en
tilleggsgodtgjøring på kr. 650,- pr. student pr. uke, under forutsetning av at de ekstra
arbeidsoppgavene kan utføres innenfor ordinær arbeidstid. Hvis dette ikke lar seg
gjøre, dekker høyskolen kostnaden ved det nødvendige antall overtidstimer.
Ved partsenighet mellom høyskolen, barnehageeire og berørte organisasjoner kan det
lokalt inngås avtale om forsøk/avvik fra denne avtalen.
Avtalen trer i kraft fra 1. august 2005 og gjelder til 31. juli 2006, og løper videre for
ett år av gangen med mindre den sies opp senest 31.12. året før.
* - arbeidet kan spres over hele året
Merknad:
• Praksisbarnehager er barnehager der det er inngått avtale om øvingsopplæring
med en høyskole.
•

Side 1

Partene forutsetter at høyskolen og barnehageeier inngår avtale om avsetting
av tilstrekkelig tid til å utføre øvingsopplæringen (tas inn i avtalen mellom
høyskole og barnehageeier).

Vedlegg 2 a

Side 2

•

Partene er enige om å ta avtalen opp til reforhandling hvis en av partene krever
det på bakgrunn av endret planverk for lærerutdanningen.

•

Dersom barnehageeier, berørte organisasjoner og høyskolen blir enige, kan det
lokalt inngås avtale om forsøk/avvik fra denne avtalen.

•

De godtgjøringer og betingelser som framkommer i denne avtalen, forutsetter
at det innhold som framkommer i "Retningslinjer for avtale mellom høyskolen
og barnehagen/ barnehageeiere" er fulgt opp (vedlegg 2). Eventuelle
endringer/avvik i retningslinjene skjer etter at drøftinger har funnet sted med
de berørte organisasjoner. Berører spørsmålet avsetting av tid til
arbeidsoppgavene forutsettes det enighet mellom partene.

•

Det skal ikke tilsettes førskolelærer som øvingslærere av høyskolene etter
inngåelse av denne avtalen. Øvingslærere som er tilsatt som øvingslærer ved
en høyskole, skal tilbys funksjon som øvingslærer på de vilkår som denne
avtalen beskriver senest fra 1.8.2005. Inntil overføring til funksjon som
øvingslærer på disse vilkår har funnet sted, gjelder tidligere avtalte vilkår, jf
avtalen gjengitt i KUFs rundskriv F-53/91 med vedlegg og protokoll av 21.
september 1998.

