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RESULTATER



?n=

Nesten 9 av 10 foreldre er fornøyd med barnehagen sin. 
Kun 6 prosent er misfornøyde, mens resten sier «verken eller».

2%4%6%

43%45%

Svært misfornøydGanske misfornøydVerken ellerGanske fornøydSvært fornøyd

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med barnehagen din?1010

88 % fornøyde

6 % misfornøyde



?n=

Nesten 9 av 10 foreldre er i stor grad opptatt av antallet ansatte per 
barn i barnehagen. Nesten ingen er i liten grad opptatt av dette.

I hvilken grad er du opptatt av antallet ansatte per barn i barnehagen din?1010

1%1%2%
8%

45%43%

Vet ikke /
ikke aktuelt

Svært liten
grad

Ganske liten
grad

Verken ellerGanske stor
grad

Svært stor
grad

88 % i stor grad opptatt

3 % i liten grad opptatt

Totalt 88 prosent av foreldrene er i 
stor grad opptatt av antallet ansatte 
per barn i barnehagen. Kun 3 prosent 
er i liten grad opptatt av dette.

Flere kvinner enn menn er i stor grad 
opptatt av antallet ansatte per barn i 
barnehagen (hhv. 93 og 82 prosent).

I samtlige aldersgrupper (under 50 år) 
er 9 av 10 i stor grad opptatt av antall 
ansatte.



?n=

For de aller fleste foreldre er det viktig å vite om forhold som gjelder 
de ansatte på barnas avdeling

26

48

70

44

38

24

26

12

6

3

1

1

1
Å vite hvilken kompetanse de som jobber på ditt

barns avdeling har

Å vite hvor mange ansatte som jobber på ditt
barns avdeling (i forhold til antall barn)

Å vite hvilke personer som jobber på ditt barns
avdeling

Svært viktig – 5 4 3 2 1 – Ikke viktig i det hele tatt

Hvor viktig eller uviktig er følgende for deg?1010

For over 9 av 10 barnehageforeldre er 
det viktig å vite hvilke personer som 
jobber på barnets avdeling (93 %).

For nesten 9 av 10 er det viktig å vite 
hvor mange ansatte som jobber på 
barnets avdeling (86 %).

7 av 10 oppgir at det er viktig å vite 
hvilken kompetanse de som jobber på 
sitt barns avdeling har.

Alle tre forholdene er viktigere for 
kvinner enn menn.

For samtlige aldersgrupper (under 
femti år) er det klart viktigere å vite 
hvem som jobber på avdelingen enn 
hvilken kompetanse de har. Tall i prosent



95%

87%

67%

92%

85%

71%

Å vite hvilke personer som jobber på ditt barns
avdeling

Å vite hvor mange ansatte som jobber på ditt barns
avdeling (i forhold til antall barn)

Å vite hvilken kompetanse de som jobber på ditt
barns avdeling har

Fordelt på barnets alder

0–2 år 3 år +

Uansett alder på barnet er det viktigst å vite hvem som jobber på 
avdelingen

Uansett barnets alder rangerer 
foreldre disse tre områdene likt:

• Det viktigste er uansett å vite 
hvilke personer som jobber på 
barnets avdeling. 95 prosent av de 
med 0-2-åringer i barnehagen 
oppgir dette, og 92 prosent av de 
med barn som er 3 år eller eldre. 

• Rett deretter følger kjennskap til 
hvor mange ansatte som jobber på 
barnets avdeling, etterfulgt av 
hvilken kompetansen de ansatte 
har. Kompetansen til de ansatte er 
noe viktigere for foreldrene med 
barn over tre år, enn under.



?n=

20 prosent av foreldrene vet alltid hvor mange som er på jobb i sitt 
barns avdeling, ytterligere 63 prosent vet det ofte.

20%

63%

16%

2%

Alltid Ofte Sjelden Aldri

Vet du hvor mange som er på jobb i ditt barns avdeling?1010

Totalt 83 prosent av foreldrene vet 
alltid eller ofte hvor mange som er på 
jobb i sitt barns avdeling. Resten sier 
at de sjelden eller aldri vet dette.

Flere kvinner (23 prosent) enn menn 
(15 prosent) vet alltid hvor mange 
som er på jobb i sitt barns avdeling.

I alle aldersgrupper oppgir over åtte 
av ti at de alltid eller ofte vet hvor 
mange som er på jobb i barnets 
avdeling – bare unntatt de over femti 
år som i mindre grad vet dette. 

Flere av de med barn som er 3 år 
eller eldre oppgir at de sjelden vet 
dette, sammenlignet med de med 
yngre barn (hhv. 18 % vs. 12 %).



?n=

1 av 4 opplever at det alltid er god bemanning i barnehagen sin, 
ytterligere 2 av 3 opplever at det ofte er det

25%

64%

10%

1%

Alltid Ofte Sjelden Aldri

Opplever du at det er god bemanning i barnehagen din?1010

Ni av ti foreldre opplever at det ofte 
eller alltid er god bemanning i 
barnehagen. Mens en av ti sjelden 
eller aldri opplever dette.

Flere av de som er misfornøyd med 
barnehagen sin, enn av de som er 
fornøyd, opplever sjelden eller aldri at 
det er god bemanning i barnehagen.



?n=

Bedre bemanning og mer organisering i mindre grupper anses som 
de viktigste tiltakene for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet.

45%

37%

32%

31%

24%

21%

18%

17%

13%

Bedre bemanning

Mer organisering av mindre grupper

Mer kompetanse hos de ansatte

Flere pedagoger på hver avdeling

Spesialpedagog i hver barnehage

Ulike yrkesgrupper i barnehagen

Bruk av mer kompetente vikarer enn i dag

Mer bruk av vikarer ved sykdom blant personalet

Mer foreldreinvolvering i barnehagens arbeid

Hvilke av følgende tiltak mener du er viktigst for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet til barnet ditt?1010



?n=

Viktigste tiltak for å heve kvaliteten forts.

49%

42%

31%

29%

27%

20%

17%

18%

16%

40%

31%

35%

33%

21%

22%

20%

16%

10%

Bedre bemanning

Mer organisering av mindre grupper

Mer kompetanse hos de ansatte

Flere pedagoger på hver avdeling

Spesialpedagog i hver barnehage

Ulike yrkesgrupper i barnehagen

Bruk av mer kompetente vikarer enn i dag

Mer bruk av vikarer ved sykdom blant
personalet

Mer foreldreinvolvering i barnehagens arbeid

Viktigste kvalitetshevende tiltak – fordelt på kjønn 

Kvinne
Mann

Fots.: Hvilke av følgende tiltak mener du er viktigst for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet til barnet ditt?

Kjønn
• Både menn og kvinner har bedre 

bemanning på topp.
• Kvinner legger mer vekt enn menn på 

bedre bemanning, mindre grupper, 
spesialpedagog, mer vikarbruk ved 
sykdom, samt foreldreinvolvering.

Alder
• Samtlige aldersgrupper opptil femti år 

mener bedre bemanning er det viktigste 
tiltaket. De over femti år har mer 
organisering i mindre grupper på topp.

Tilfredshet
• Det er små forskjeller mellom de som er 

fornøyde og de som er misfornøyde med 
barnehagen sin, men flere av de som er 
misfornøyde har bruk av mer kompetente 
vikarer blant de viktigste tiltakene.



?n=

44%

38%

32%

30%

25%

22%

17%

16%

13%

48%

34%

31%

39%

20%

20%

20%

30%

18%

Bedre bemanning

Mer organisering av mindre grupper

Mer kompetanse hos de ansatte

Flere pedagoger på hver avdeling

Spesialpedagog i hver barnehage

Ulike yrkesgrupper i barnehagen

Mer bruk av vikarer ved sykdom blant
personalet

Bruk av mer kompetente vikarer enn i
dag

Mer foreldreinvolvering i barnehagens
arbeid

Viktigste kvalitetshevende tiltak – blant de som er hhv. er 
fornøyde og misfornøyde med barnehagen

Fornøyd Misfornøyd

Viktigste tiltak for å heve kvaliteten forts.
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36%

33%

31%

23%

21%

20%

18%

15%

44%

38%

30%

33%

25%

15%

21%

18%

12%

Bedre bemanning

Mer organisering av mindre grupper

Flere pedagoger på hver avdeling

Mer kompetanse hos de ansatte

Spesialpedagog i hver barnehage

Mer bruk av vikarer ved sykdom blant
personalet

Ulike yrkesgrupper i barnehagen

Bruk av mer kompetente vikarer enn i
dag

Mer foreldreinvolvering i barnehagens
arbeid

Viktigste kvalitetshevende tiltak – fordelt på barnets alder 

0–2 år 3 år +

Fots.: Hvilke av følgende tiltak mener du er viktigst for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet til barnet ditt?



?n= Var du som forelder mer eller mindre fornøyd med kvaliteten i barnehagen i koronaperioden, sammenlignet med en normal barnehagehverdag før korona?

* Med koronaperioden menes perioden når barnehagene åpnet igjen etter nedstengingen, men hvor mange bl.a. hadde redusert åpningstid, men full bemanning og mer organisering i mindre grupper.

1 av 4 foreldre var mer fornøyd med kvaliteten i barnehagen i 
koronaperioden, sammenlignet med før korona. 

Mer fornøyd
27%

Verken mer eller 
mindre fornøyd

47%

Mindre fornøyd
18%

Vet ikke / 
ikke 

relevant
8%

1010

27 prosent av foreldrene var mer fornøyd med 
kvaliteten i barnehagen i koronaperioden enn normalt. 
Litt færre - 18 prosent - var mindre fornøyd med 
kvaliteten. De fleste var verken mer eller mindre 
fornøyde (47 prosent). 8 prosent vet ikke.

Uansett foreldres kjønn og alder, eller alder på barnet, 
så er det flere som var mer fornøyd, enn som var 
mindre fornøyd, med kvaliteten i barnehagen i 
koronaperioden.

Flere kvinner enn menn var mer fornøyd (30% vs. 
22%).

De med barn over 3 år oppgir i større grad at de var 
mer fornøyd, enn de med yngre barn (hhv. 29% vs. 
23%)

De som har behov for mindre enn åtte timers 
åpningstid, oppgir også i noe større grad at de var mer
fornøyd i koronaperioden, sammenlignet med de som 
har behov for lengre åpningstid (hhv. 30% vs. 23%).



?n=

Kontakten og dialogen med de ansatte er områder som mange 
foreldre var mest fornøyd med i koronaperioden

54%

49%

48%

44%

42%

32%

18%

15%

10%

3%

8%

Jeg / barnet mitt ble møtt og pratet med de ansatte ved
levering

Jeg / barnet mitt ble møtt og pratet med de ansatte ved henting

Jeg traff voksene jeg og barnet kjente og er trygge på hver dag
når vi leverte

God dialog med de ansatte rundt mitt barn

Den ansatte fortalte hva mitt barn hadde gjort den dagen

Barnehagen la ut god info, f.eks. på mykid, viggilo o.l.

Barnehagen tok opp ting med meg når det er noe vi bør
samarbeide om

Jeg fikk planer om hva barna skal gjøre hver dag

Annet, noter:

Var ikke fornøyd med noe

Vet ikke

Hvilke av følgende forhold var du eventuelt mest fornøyd med i barnehagen i koronaperioden?1010

Annet som nevnes er 
blant annet:

• Små grupper
• Bedre hygiene
• Mer utetid
• Faste ansatte / 

grupper

• Se eget vedlegg med åpne 
svar.



?n=

De fleste har behov for 7–9 timer åpningstid i barnehagen. Flere menn 
enn kvinner oppgir at de har behov for mer enn 9 timers åpningstid.

3%

15%

32%

36%

13%

1%

Mindre enn 6 timer 6-7 timer 7-8 timer 8-9 timer 9-10 timer Mer enn 10 timer

Hvor lang åpningstid i barnehagen har du/din familie behov for?1010



?n=

Behov for åpningstid – per landsdel

Hvor lang åpningstid i barnehagen har du/din familie behov for?1010

56%
45%

53% 47%
55%

46%

44%
55%

47% 53%
45%

54%

Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet
inkludert TeVe

Oslo

8 timer eller mer
Mindre enn 8 timer



?n=

Omtrent halvparten er villig til å melde inn / avtale mer faste tidspunkt 
for når barnet leveres enn det de gjør i dag

Ja
53%

Nei
31%

Vet ikke / ikke 
relevant

16%

Vil du være villig til å melde inn / avtale mer faste tidspunkt for når barnet ditt leveres/hentes 
enn det du gjør i dag?1010

66%

15%

11%

6%

3%

Jeg er avhengig av
friheten/fleksibiliteten

Jeg forventer
fleksibilitet fra
barnehagen

Det blir for komplisert
og vanskelig

Annet

Ingen spesiell grunn

Hva er den viktigste grunnen til at du ikke vil kunne melde 
inn til barnehagen når du leverer og henter i større grad enn 
i dag? (n=314)

Hvorfor ikke?



?n=

6 av 10 har hørt om FUB – flere kvinner enn menn, og flest på 
Østlandet

Har du hørt om Foreldreutvalget for barnehager, FUB?1010

Ja
60%

Nei
34%

Vet ikke
6%

55%
65%

59%
59%

64%
64%

53%
61%

57%
68%

57%
57%

Mann
Kvinne

18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-99 år

Nord-Norge
Midt-Norge
Vestlandet
Østlandet
Sørlandet

Oslo

De som har hørt om FUB (andel «ja»):



VEDLEGG – RESULTATER FORDELT 
PÅ BEHOV FOR ÅPNINGSTID



?n=

Fordelingen i behov for åpningstid

3%

15%

32%
36%

13%

1%

Mindre enn 6 timer 6-7 timer 7-8 timer 8-9 timer 9-10 timer Mer enn 10 timer

Hvor lang åpningstid i barnehagen har du/din familie behov for?1010

50 % 50 %



?n=

Tilfredshet med barnehagen – fordelt på behov for åpningstid

2 % 3 %3 % 4 %6 % 6 %

44 % 43 %46 % 44 %

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med barnehagen din?1010



?n=

Opptatt av bemanning – fordelt på behov for åpningstid

89 % 87 %

7 % 9 %
3 % 3 %

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Vet ikke / ikke aktuelt
Svært/ganske liten grad
Verken eller
Svært/ganske stor grad

I hvilken grad er du opptatt av antallet ansatte per barn i barnehagen din?1010



?n=

Betydning av bemanning – fordelt på behov for åpningstid

94 % 92 %

5 % 6 %1 % 1 %
Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Å vite hvilke personer som jobber 
på ditt barns avdeling

Viktig Verken eller Ikke viktig

Hvor viktig eller uviktig er følgende for deg?1010

72%
68%

24% 27%

4% 5%

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Å vite hvilken kompetanse de som 
jobber på ditt barns avdeling har

Viktig Verken eller Ikke viktig

86% 86%

12% 12%
2% 2%

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Å vite hvor mange ansatte som 
jobber på ditt barns avdeling (i 

forhold til antall barn)

Viktig Verken eller Ikke viktig



?n=

Kjennskap til bemanningen – fordelt på behov for åpningstid

19 % 20 %

63 % 62 %

17 % 16 %

1 % 2 %

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Alltid Ofte Sjelden Aldri

Vet du hvor mange som er på jobb i ditt barns avdeling?1010



?n=

Oppfatning om bemanningen – fordelt på behov for åpningstid

23 %
27 %

65 % 63 %

10 % 9 %
1 % 1 %

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Alltid Ofte Sjelden Aldri

Opplever du at det er god bemanning i barnehagen din?1010



?n=

Oppfatning om kvalitetsheving – fordelt på behov for åpningstid

45 %

33 %

41 %

23 %

19 %

31 %

18 %

18 %

13 %

45 %

32 %

34 %

26 %

23 %

31 %

16 %

18 %

13 %

Bedre bemanning

Mer kompetanse hos de ansatte

Mer organisering av mindre grupper

Spesialpedagog i hver barnehage

Ulike yrkesgrupper i barnehagen

Flere pedagoger på hver avdeling

Mer bruk av vikarer ved sykdom blant…

Bruk av mer kompetente vikarer enn i dag

Mer foreldreinvolvering i barnehagens…

Mindre enn 8 timer
8 timer eller mer

Hvilke av følgende tiltak mener du er viktigst for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet til barnet ditt?1010



?n=

Tilfreds med kvaliteten i koronatiden - fordelt på behov for åpningstid

30 %

23 %

48 % 47 %

14 %

21 %

8 % 8 %

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Mer fornøyd Verken mer eller mindre fornøyd Mindre fornøyd Vet ikke / ikke relevant

Var du som forelder mer eller mindre fornøyd med kvaliteten i barnehagen i koronaperioden, sammenlignet med en normal barnehagehverdag før korona?1010



?n=

Tilfredshet i koronatiden - fordelt på behov for åpningstid

56 %

50 %

49 %

44 %

43 %

31 %

17 %

15 %

11 %

9 %

1 %

51 %

45 %

50 %

45 %

42 %

33 %

18 %

16 %

10 %

8 %

4 %

Jeg / barnet mitt ble møtt og pratet med de ansatte ved
levering

Jeg traff voksene jeg og barnet kjente og er trygge på hver
dag når vi leverte

Jeg / barnet mitt ble møtt og pratet med de ansatte ved
henting

God dialog med de ansatte rundt mitt barn

Den ansatte fortalte hva mitt barn hadde gjort den dagen

Barnehagen la ut god info, f.eks. på mykid, viggilo o.l.

Barnehagen tok opp ting med meg når det er noe vi bør
samarbeide om

Jeg fikk planer om hva barna skal gjøre hver dag

Annet

Vet ikke

Var ikke fornøyd med noe

Mindre enn 8 timer
8 timer eller mer

Hvilke av følgende forhold var du eventuelt mest fornøyd med i barnehagen i koronaperioden?1010



?n=

Vilje til fast tid for levering/henting – fordelt på behov for åpningstid

55 % 50 %

29 % 34 %

16 % 16 %

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Vet ikke / ikke relevant

Nei

Ja

Vil du være villig til å melde inn / avtale mer faste tidspunkt for når barnet ditt leveres/hentes enn det du gjør i dag?1010



?n=

Grunner til å ønske fleksibilitet - fordelt på behov for åpningstid

69 %

15 %
9 %

5 % 2 %

63 %

16 %
12 %

6 % 3 %

Jeg er avhengig av
friheten/fleksibiliteten

Jeg forventer fleksibilitet
fra barnehagen

Det blir for komplisert og
vanskelig

Annet Ingen spesiell grunn

Mindre enn 8 timer
8 timer eller mer

Hva er den viktigste grunnen til at du ikke vil kunne melde inn til barnehagen når du leverer og henter i større grad enn i dag?314



?n=

61 % 60 %

34 % 34 %

5 % 6 %

Mindre enn 8 timer 8 timer eller mer

Har du hørt om Foreldreutvalget for barnehager, FUB?1010
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