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FUB - Foreldreutvalget for barnehager 
v/ Marianne Fehn

Kartlegge erfaringene til foreldre med 
barnehagebarn om kontakten med 
barnehage i perioden de har vært stengt.

Datainnsamlingen er gjennomført i 
perioden 16.-20. april 2020. 

Undersøkelsen er gjennomført 
elektronisk (webundersøkelse).

Representativt utvalg foreldre med 
barnehagebarn i Norge.

Tilfeldig landsrepresentativt utvalg på 
500 respondenter (n=500).
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Om utvalget



Respondentbakgrunn (n=500)

Mann
46 %Kvinne

54 %

Forelders kjønn

13 %

60 %

22 %

5 %

Under 30 år

30-39 år

40-49 år

50-99 år

Foreldrenes alder

9 %

15 %

19 %

30 %

14 %

14 %

Nord-Norge

Midt-Norge

Vestlandet

Østlandet

Sørlandet

Oslo

Bosted



RESULTATER



?n=

Nesten alle barnehagebarn har vært hjemme i 
koronaperioden

3%

92%

6%

Vært i barnehagen Vært hjemme Begge deler

Har ditt barn vært i barnehagen eller hjemme i perioden som barnehagen har vært stengt på grunn av koronaepidemien?500



?n=

Hele 94 % av de foresatte har hatt kontakt med
barnehagen i perioden som den har vært stengt

Ja
94%

Nei
6%

Har barnehagen (styrer eller ansatt) hatt kontakt med deg som foresatt i den tiden barnehagen har vært stengt?500

Totalt 94 % prosent av foreldrene svarer ja 
på om barnehagen har hatt kontant med 
dem som foresatte i den tiden barnehagen 
har vært stengt. Og over 9 av 10 oppgir 
dette i landsdeler.

Kun 6 % svarer at de ikke har hatt kontakt.



?n=

Halvparten av de som har hatt kontakt har hatt det minst en 
gang i uken eller oftere. 

50%

32%

11%

3%4%

Sjeldnere enn 1 gang i
uka

1 gang i uka2 ganger i uka3 ganger i ukaMer enn 3 ganger i
uka

Hvor ofte har barnehagen hatt kontakt med deg i perioden som barnehagen har vært stengt?470



?n=

Kontakten har primært vært på telefon, mail og nettbaserte  
plattformer for informasjonsdeling.

73%

60%

44%

32%

17%

15%

9%

8%

På telefon

På mail

Delt forslag til aktiviteter som dere kan gjøre hjemme (på nett
eller aktivitetsposer levert hjem til dere)

SMS

Samtale på digital plattform, f.eks. videosamtale via teams eller
lignende

Samlingsstunder på nett

Fysisk besøk / hjemmebesøk

Annet

Hvordan har barnehagen hatt kontakt med deg / barnet ditt i denne perioden?470



?n=

Hva har kontakten handlet om?

81%

63%

61%

41%

29%

25%

Hvordan barnet har det

Gitt tips og gode råd til aktiviteter dere
kan gjøre hjemme sammen med barnet

Hvordan dere som familie har det

Informert om hvordan barnehagen
ønsker å holde kontakten med deg som
foresatt i den perioden barnehagen er…

Åpnet opp for at du som forelder kan få
råd og veiledning

Gitt informasjon om hvor du som
foreldre kan ta kontakt hvis familien

trenger ekstra hjelp

Har du og barnehagen snakket sammen om noe av følgende (i perioden som barnehagen har vært stengt)?470

81 %

68 %

65 %

40 %

31 %

21 %

81 %

58 %

55 %

42 %

27 %

29 %

Hvordan barnet har det

Gitt tips og gode råd til
aktiviteter hjemme

Hvordan dere som familie
har det

Informert om hvordan
barnehagen ønsker å holde

kontakten
Åpnet opp for at du som

forelder kan få råd og
veiledning

Gitt informasjon om hvor du
som foreldre kan ta kontakt

Hva kontakten har handlet om –
fordelt på kvinner og menn

Kvinne Mann



?n=

Over 8 av 10 har mottatt informasjon, og nesten 7 av 10 har
hatt dialog/samtale med barnehagen.

83%

68%

15%

Mottatt informasjon fra barnehagen til deg

Dialog/samtale mellom barnehagen og deg

Samarbeid der begge parter bidrar og reflekterer
sammen

Hva slags type kontakt har du hatt med barnehagen?470



?n=

2 av 10 har savnet noe i samarbeidet med barnehagen. 
Mens 8 av 10 ikke har savnet noe. 

Har du savnet noe i samarbeidet med barnehagen i den perioden barnehagen har vært stengt?500

Ja
19%

Nei
81%

Kvinner svarer i dobbelt så stor 
grad som menn at de har savnet 
noe i samarbeidet med 
barnehagen (24 %, mot 12 %).
Det er også en tydelig tendens til 
at foreldre i større grad har savnet 
noe jo yngre de er (27 % blant de 
under 30 år, 20 % blant foreldre i 
30-årene, 12 % blant 40-åringene, 
og 4 % blant de over 50 år.)



?n=

Hva har foreldrene savnet?

53 %

44 %

40 %

24 %

18 %

6 %

5 %

Dialog med de ansatte

Informasjon om hva barnehagen kan bidra
med og tilby

Annet

En kontaktperson fra barnets avdeling som jeg
kan ta kontakt med

Informasjon om hva jeg kan gjøre dersom
barnet mitt ikke har det bra hjemme av ulike…

Informasjon om hvordan jeg skal gå frem for å
søke / si ifra om behov for barnehageplass

Informasjon om hvorfor noen barn får komme i
barnehagen og andre ikke

Hva har du savnet?93

Annet som nevnes handler 
også i hovedsak om behov 
og ønsker om (mer) dialog, 
samtaler og informasjon –
både mellom foreldre og 
barnehage, mellom barnet 
og barnehagen, samt 
foreldrene seg imellom. 

• Se eget vedlegg med åpne svar.



?n=

To av tre har hatt mindre kontakt med barnehagen enn 
vanlig (67 %). Mens 14 % oppgir mer kontakt i perioden.  

14%
18%

67%

Mer kontakt Likt som før Mindre kontakt

Har du hatt mer eller mindre kontakt med barnehagen i denne perioden, sammenlignet med før barnehagen stengte?500

Menn oppgir i større grad enn
kvinner at de har hatt mer kontakt 
med barnehagen i denne
perioden. 18 % av mennene, mot 
11 % av kvinnene oppgir dette.



?n=

Nesten 7 av 10 foreldre er fornøyd med samarbeidet med 
barnehagen. 1 av 10 er misfornøyd, mens 2 av 10 sier verken eller.

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med samarbeidet med barnehagen i denne perioden som barnehagen har vært stengt?500

1%3%
7%

21%

32%
36%

Vet ikkeSvært misfornøydGanske misfornøydVerken fornøyd eller
misfornøyd

Ganske fornøydSvært fornøyd

67 % fornøyde

10 % misfornøyde
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