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FUB mener: Bemanning   
  
Den gjennomsnittlige bemanningen i barnehagen er for lav. En tredjedel av barnehagene 
har kun 2-3 timer eller mindre i løpet av dagen der antall ansatte er i tråd med 
bemanningsnormen, mens barnehagenes åpningstider oftest varierer mellom ni og 11 
timer. Bemanningsnormen bør følge åpningstiden.  
 
Bemanningsnormen:  
Bemanningsnormen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer 
minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. 
 
 
FUB mener: 

• Bemanningsnormen er en minimumsnorm som praktiseres som en 
maksimumsnorm. 

• Vaktordninger, møter, kurs, sykefravær og foreldresamtaler som påvirker 
arbeidsdagen til både barnehagelærerne, fagarbeidere og assistentene fører til 
at det i gjennomsnitt er en underbemanning på avdelingene store deler av 
dagen.  

• Det må være mange nok og kompetente ansatte på hver avdeling sammen med 
barna våre gjennom hele barnehagens åpningstid.    

• Bemanningsnormen gjelder i dag per barnehage. FUB mener den må gjelde på 
hver avdeling for å sikre at alle barn har tilstrekkelig med voksne på avdelingen. 

 
 
Bemanning i praksis:  
 
En barnehage holder åpent fra 06:45 til 17:15. Det er tre ansatte på en småbarnsavdeling 
med ni barn. Dersom seinvakten kommer 09:45 og tidligvakten drar 14:15, vil dette si at 
det kun er 4,5 timer av dagen der alle de ansatte er til stede. Så må vi ta med at alle skal ha 
30 minutters lunsjpause hver, og vi er nå nede i tre timer. I tillegg har man gjerne møter 
som av praktiske grunner er nødt til å være midt på dagen da alle er til stede. Vi må også 
ta med plantiden til de pedagogiske lederne som er på fire timer i uka. Dette skjer da gjerne 
også midt på dagen. I tillegg har vi også sykefravær som spiller inn. 
 
 
Hovedutfordringer slik FUB erfarer det:   
 
Barnehageloven § 18.Grunnbemanning, sier i første avsnitt: “Bemanningen må være 
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.”  
Tolkningen og praktiseringen av bemanningsnormen skaper utfordringer på avdelinger i 
barnehager over hele landet. Foreldreutvalget for barnehager får ukentlige henvendelser 
fra foreldre og fra barnehagesektoren om bemanning. Her er noen konkrete eksempler på 
henvendelser:  
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- Vi har mange vikarer på avdelingen vår. Som mor reagerer jeg på dette, og 
er bekymret for barnets læring. Finnes det regler for bemanning på 
barnehageavdelinger? 
 
- Barnehagen vår har omorganisert og laget nye og store barnehagegrupper. 
Er gruppenes størrelse og antall ansatte innenfor lovens krav om 
bemannings- og pedagognorm?   

 
- Det er mye sykdom blant de ansatte i barnehagen og ofte lite personal på 
jobb når vi leverer vårt barn på ett år. Er dette lovlig med tanke 
på sikkerheten og omsorgen for barna?   

 
- Det er mangelfull bemanning i barnehagen vår, hva kan vi i SU gjøre?      

 
 
Kvalitetstid med barna   
 
Etter utallige tilbakemeldinger er FUBs bestemte inntrykk at foreldregruppa mener at de 
ansatte er den mest betydningsfulle faktoren for å sikre kvaliteten i hverdagen til barna 
våre. De ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er avgjørende for å skape 
trygge barn og fornøyde foreldre.   
 
Statsbudsjettet for 2021 viser at 94 prosent av landets barnehager oppfyller 
bemanningsnormen. Tallet sier ingenting om kvaliteten i barnas hverdag. For hvor mange 
timer er egentlig alle ansatte sammen med barna? En spørreundersøkelse fra 2019 viser 
at halvparten av barnehagene har full bemanning 4-5 timer per dag, mens en tredjedel 
har full bemanning 2-3 timer eller mindre (Spørsmål til Barnehage-Norge 2019).  
 
Mange barnehager har ikke tilgang på gode vikarer eller har ingen vikarordning. Tar vi 
med det faktum at hele 40 prosent av de ansatte i barnehagene er uten barnehagefaglig 
grunnkompetanse, så er FUB bekymret for dagens bemanning i barnehagen. 
Kompetansen til personalet er avgjørende for kvaliteten på tilbudet, og det er en 
utfordring at en stor del av de ansatte mangler barnehagefaglig kompetanse. Forsking er 
tydelig på at det pedagogiske arbeidet har innvirkning på kvaliteten på 
barnehagetilbudet. 
 
Kort oppsummering:  
 
Ansatte er den mest betydningsfulle faktoren for å sikre kvaliteten i hverdagen til barna 
våre. FUB mener at bemanningsnormen må gjelde på hver avdeling, base eller gruppe. På 
denne måten sikrer vi at det blir mange nok og kompetente ansatte på hver avdeling 
sammen med barna gjennom hele barnehagens åpningstid. FUB mener også man må se 
på bemanningsnorm etter åpningstid.  


