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Prosjektinformasjon

FUB - Foreldreutvalget for barnehager 
v/ Marianne Fehn

Kartlegge erfaringer og oppfatninger 
blant foreldre med barnehagebarn 
knyttet til med-/påvirkning i barnehagen.

Datainnsamlingen er gjennomført i 
november 2019. 

Undersøkelsen er gjennomført 
elektronisk (webundersøkelse).

Foreldre med barn i alderen 0-6 år som 
går i barnehage.

Tilfeldig landsrepresentativt utvalg på 
501 respondenter (n=501).
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Om utvalget
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Barn 1 (n=501)
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Nord-Norge

Midt-Norge

Vestlandet

Østlandet

Sørlandet

Oslo

Bosted

Respondentbakgrunn (n=501)

Mann
48%

Kvinne
52%

Forelders kjønn

8%

57%

29%

6%

Under 30 år

30-39 år

40-49 år

50 år+

Foreldrenes alder

Privat
52%

Offentlig
48%

Barnehagens eieform



RESULTATER



n= ?

66%

63%

57%

42%

38%

37%

33%

33%

33%

30%

27%

16%

14%

12%

3%

1%

Mobbing eller mistrivsel i barnehagen

Kvalitet i barnehagen

Mattilbudet

Samarbeid med foreldrene

Utetid i barnehagen

Bemanning, f.eks. bruk av vikarer

Når barnet mitt skal bytte avdeling

Åpningstider

Det faglige innholdet i barnehagen

Når organiseringen endres, f.eks. på barnegrupper, nytt personell

Feriestengt

Dugnad

Innhold / tema på foreldremøtene

Økonomi, slik som barnehagens budsjett og prioriteringer

Ingen av disse

Annet*

Mobbing, kvalitet og mat er viktigst for foreldre å få påvirke

Hvilke saker er det spesielt viktig for deg som forelder å være med på å påvirke i barnehagen?501

*Annet som nevnes er bl.a.:

• Antall ansatte per barn

• Hvordan de ansatte møter 

barnas emosjonelle behov

• Miljøsaker

• Sikkerhet i barnehagen



Hva er viktigst å påvirke? Kjønn, alder og eieform 
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13%
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13%

69%

66%

60%

46%

42%

40%

39%

34%

31%

31%

29%

16%

15%

12%

Mobbing eller mistrivsel

Kvalitet i barnehagen

Mattilbudet

Samarbeid med foreldrene

Bemanning, f.eks. bruk av vikarer

Når barnet skal bytte avdeling

Når organiseringen endres

Utetid i barnehagen

Åpningstider

Faglig innhold i barnehagen

Feriestengt

Innhold på foreldremøtene

Dugnad

Økonomi, budsjett og prioriteringer

Fordelt på kvinner og menn

Mann

Kvinne

Noen kjønnsforskjeller

o Både kvinner og menn har mobbing, kvalitet og 

mattilbudet på topp.

o Kvinner synes det er klart viktigere enn menn å få påvirke 

samarbeidet med foreldrene, bemanningen (vikarbruk), 

når barnet bytter avdeling, samt omorganiseringer i 

barnehagen. Menn synes det viktigere enn kvinner å få 

påvirke utetid.

Små aldersforskjeller

o Alle foreldre under 50 år har mobbing, kvalitet og 

mattilbudet som topp tre saker å få påvirke. De over 50 år 

har det faglige innholdet på andreplass (bak mobbing, og 

foran kvalitet, mens maten kommer lengre ned på lista)

Privat vs. offentlig

o Også de som bruker privateide barnehager oppgir i langt 

større grad enn de i offentlig barnehage at utetid er viktig 

å få påvirke (hhv. 44% vs. 32%). Ellers er det kun mindre 

forskjeller knyttet til barnehagens eieform. 



Rådsorgan i barnehagen



n= ?

6 av 10 har FAU og 5 av 10 har SU i barnehagen sin

58%

51%

16%

2%

11%

Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU)

Samarbeidsutvalg (SU)

Foreldreråd

Andre rådsorgan

Vet ikke

Hvilke av følgende rådsorgan er det i din barnehage?501

Andre rådsorgan som 

nevnes er særlig styre 

(foreldre-eide 

barnehager), brukerråd 

samt foreldrekontakter

Nesten seks av ti oppgir å ha FAU i 
barnehagen. Fem av ti oppgir å ha SU.

Kvinner oppgir i større grad enn menn at 
det er FAU eller SU i barnehagen (menn 
svarer i større grad vet ikke).

Geografisk sett er det klart flest som 
oppgir å ha FAU på Vestlandet enn i alle 
andre regioner.

Foreldre som bruker privat barnehage 
oppgir i størst grad SU, mens de i offentlig 
barnehage i størst grad oppgir å ha FAU. 

17%

44%

57%

14%

73%

45%

Foreldreråd

Foreldrerådets
arbeidsutvalg (FAU)

Samarbeidsutvalg (SU)

Andel som har rådsorgan – per eieform

Offentlig Privat
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Over halvparten opplever å få påvirket via disse organene

I hvilken grad opplever du at du som forelder har mulighet til å påvirke eller medvirke via disse organene i barnehagen?
n=289/
256/78/8

17%

41%

22%

5%

5%

10%

Foreldreråd

38%

25%

13%

25%

Andre rådsorgan

11%

41%

26%

6%

6%

9%

Samarbeidsutvalg
(SU)

En overvekt av de som har som 
erfaring med FAU, foreldreråd eller 
SU i barnehagen opplever at de har 
mulighet til påvirke eller medvirke 
via disse organene.

Aller flest opplever at de får 
mulighet til å påvirke/medvirke via 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (59%) 
eller Foreldreråd (58%), tett fulgt av 
samarbeidsutvalg (52%). 

NB. n=8

11%

48%

17%

9%

5%

10%

Foreldrerådets
arbeidsutvalg (FAU)

Vet ikke Svært liten grad Ganske liten grad Verken eller Ganske stor grad Svært stor grad



Bruk av FUB
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3 % av foreldrene oppgir å ha brukt noen av FUBs tjenester

Ja
3%

Nei
87%

Vet ikke/Husker 
ikke 10%

Har du brukt noen av tjenestene til det nasjonale foreldreutvalget for barnehagene (FUB)?501

Hvilke tjenester har de brukt?

47%

29%

24%

18%

12%

Sosiale medier

Hjemmesiden til FUB

Informasjonsmateriell
om rådsorgan og
foreldresamarbeid

Rådgivning på telefon
og/eller mail

Ingen av disse

(n=17) Hvilke tjenester har du benyttet?
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Halvparten av foreldrene vet hva FAU og SU jobber med

Ja
48%Nei

48%

Ikke aktuelt
4%

Vet du hva arbeidsoppgavene/mandatet til Foreldreutvalget (FAU) og/eller Samarbeidsutvalget (SU) er?501

Totalt 48 prosent av foreldrene svarer ja 
på om de vet hva arbeidsoppgavene / 
mandatet til Foreldreutvalget (FAU) 
og/eller Samarbeidsutvalget (SU) er.
Like mange svarer nei på dette, mens 4
prosent sier vet ikke.

Kvinner har bedre kjennskap til dette 
enn menn (55%, mot 42%).
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