
Barnehageundersøkelsen 2004

1

INNLEDNING                                                                                                                                         3

BAKGRUNN 3
GJENNOMFØRING 3
OM SPØRRESKJEMAET 3
OM RAPPORTEN 3
HVORDAN TOLKE GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK? – EN KORT FORKLARING 4
KORT OM RESULTATENE 4

DEL 1 – HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN                                                             5

DEL 2 – BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN                                                                 6

BARNETS TRIVSEL 7
OMSORG 7
ROS OG ANERKJENNELSE 7
LEK 8
FORDYPELSE 8
VARME OG TØRRE 8
HÅNDTERING AV SYKDOM 9
SOVE- OG HVILEMULIGHETER 9
SOSIALT MILJØ 10
INNHOLD I FORHOLD TIL UTVIKLINGSTRINN 10
HVERDAGSRUTINER 10
UTE- OG INNETID 11
FAGLIG DYKTIGHET 11
PEDAGOGISK OPPLEGG 11
FØLGE ÅRSPLAN OG MÅLSETTINGER 12

DEL 3 – FORHOLDET MELLOM FORESATTE OG BARNEHAGEN                                      12

SAMARBEID, ALT I ALT 12
INFORMASJON 13
LYTTE TIL SYNSPUNKTER 13
HENTE-/BRINGESITUASJONEN 13
FORELDREMØTER 14
ENGASJEMENT I PEDAGOGISK INNHOLD 14

DEL 4 – FYSISKE FORHOLD                                                                                                           14

BYGNINGENS STANDARD 15
INNEKLIMA 15
LEKEFORHOLD INNE 15
GARDEROBEFORHOLD 16
HYGIENISKE FORHOLD/RENHOLD 16
LEKEFORHOLD UTE OG SIKRING AV UTELEKEPLASSEN 16
TRAFIKKSIKKERHET OG PARKERINGSFORHOLD 17



Barnehageundersøkelsen 2004

2

DEL 5 – ANDRE FORHOLD                                                                                                              17

MATTILBUD 18
ÅPNINGS- OG STENGNINGSTIDSPUNKT 18
INNHOLD OG SIKKERHET PÅ UTFLUKTER OG TURER 19
BELIGGENHET I FORHOLD TIL HJEM OG ARBEIDSSTED 19

DEL 6 – KOMMENTARER FRA FORELDRENE                                                                          20

AVSLUTNING                                                                                                                                      20

VEDLEGG                                                                                                                                             21



Barnehageundersøkelsen 2004

3

Barnehageundersøkelsen
omfatter i år alle barneha-
gene i Lillehammer. Den ble
levert ut den 15. oktober,
med svarfrist 1. november.

Samlet svarprosent ble
84,3, hvilket vi sier oss
svært godt fornøyd med.

Den enkelte barnehages
svarprosent er vist i tabel-
len til venstre.

INNLEDNING

Bakgrunn 
Hensikten med å gjennomføre brukerundersøkelser er først om fremst at de skal tjene som et styringsverktøy
med tanke på å videreutvikle barnehagetilbudet i tråd med brukernes behov og ønsker. På bakgrunn av resulta-
tene vil vi også kunne bli mer treffsikre i forhold til å identifisere eventuelle forbedringsområder, både for tjenes-
ten generelt, men også i den enkelte barnehage.

Gjennomføring

 

Om spørreskjemaet
Hoveddelen i spørreskjemaet består av
spørsmål der man skal gi en vurdering
av hvor fornøyd eller misfornøyd man er
med ulike sider ved tjenesten. Skalaen
vi bruker er delt i seks kategorier der
1=’svært misfornøyd’ og 6=’svært for-
nøyd’. 

Ved å dele denne seksdelte skalaen på
midten og summere kategoriene 1 til 3
for seg og 4 til 6 for seg, får vi hvor
mange som er misfornøyd i større eller
mindre grad (1-3), eller fornøyd i større
eller mindre grad (4-6). Fordelingene på

disse to hovedkategoriene er vist i diagram vedlagt rapporten. I selve rapporten er det tatt med diagram som
viser svarfordelingen på de enkelte kategoriene (1-6).

Det er også mulig å krysse av for et syvende alternativ; ”har ingen mening”. Dette svaralternativet er viktig å ha
med, slik at en ikke tvinges til å ta et standpunkt man strengt tatt ikke har. Man velger dette syvende alternativet
dersom man ikke kan gi en vurdering av egen tilfredshet, for eksempel fordi man ikke kjenner godt nok til det
aktuelle temaet, at forholdet ikke er, eller oppfattes som relevant, eller at man rett og slett ikke har gjort seg opp
noen mening.

På noen av spørsmålene er andelen i denne svarkategorien relativt høy, og det vil bli kommentert under de
spørsmål det gjelder. Svarene i denne kategorien påvirker imidlertid ikke gjennomsnittlig tilfredshet, men det kan
likevel være nyttig å vite på hvilke områder denne andelen er høy, ettersom det til en viss grad vil gjenspeile hva
foreldre og foresatte ikke har noe nært forhold til eller mening om. Det er imidlertid naturlig at en del foreldre
som ikke har hatt barnet i barnehagen tidligere ikke kjenner alle sidene ved tilbudet like godt så tidlig i barneha-
geåret, men en høy andel som ikke har noen mening kan også komme av for dårlig informasjon til brukerne.

Om rapporten
I denne rapporten presenteres resultatene for alle barnehagene samlet. Det blir også utarbeidet delrapporter for
hver barnehage for å synliggjøre hvordan man ligger an i forhold til samlet resultat. 

Med utgangspunkt i bakgrunnsvariablene, kan vi se om det eksisterer forskjeller i tilfredshet mellom ulike grup-
per. Der vi finner at vi har statistisk signifikante1 forskjeller, blir de kommentert. Hvis forskjellene er så små at de
ikke kan sies å være betydelige, og/eller kan skyldes tilfeldige utslag i datamaterialet, vil de som hovedregel ikke
                                                     
1 Når en forskjell kan sies å være statistisk signifikant, er forskjellene mellom grupper vi sammenligner så stor at det ikke kan
skyldes tilfeldige variasjoner i datamaterialet. Vi bruker et konfidensintervall på 95 prosent. Når vi da omtaler en forskjell som
statistisk signifikant, betyr det at vi med over 95 prosent sannsynlighet kan si at de forskjellene vi finner ikke skyldes tilfeldige
utslag i datamaterialet.

Kommunale: Private:
Jørstadmoen 71,4 % Askeladden 71,4 %
Buvollen 85,7 % Birkebeineren 87,5 %
Holmejordet 88,6 % Borgersen 100,0 %
Lillehammer 78,4 % Hagehaugen 94,7 %
Norbana 98,5 % Hestehoven 90,0 %
Røyslimoen 86,5 % Hovslageren 75,6 %
Saksheim 85,7 % Hvitveisen 80,0 %
Skårsetlia 92,6 % Nordre Ål 66,7 %
Vingar 84,4 % Nybu 98,0 %
Vingrom 82,1 % Ringelihorn 83,3 %
Kurud 60,0 % Ro 100,0 %
Øversveen 68,6 % Smestad 73,5 %

Steinrøysa 68,1 %
Sykehusbarnehagen 93,9 %
Åretta 47,6 %
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bli gått nærmere inn på. Hvordan resultatene for den enkelte barnehage er, vil heller ikke bli diskutert i denne
rapporten da dette hører hjemme i delrapportene. Men vi ser på om det er forskjeller mellom de private og kom-
munale barnehagene. Dette finner vi er tilfelle på en del områder, spesielt i del 1, 2 og 3. Imidlertid er tilfreds-
heten høy for begge grupper, så det ligger ikke noe dramatisk i dette. I tillegg skal man huske på at når vi sam-
menligner grupper på denne måte, og finner at den ene gruppen i snitt gjør det bedre enn den andre, betyr ikke
det at alle i den ene gruppen gjør det bedre enn alle i den andre. 

I tillegg ser vi på om det har skjedd en forandring i foreldrenes tilfredshet fra 2003 til i år i de kommunale barne-
hagene. Også her kommenterer vi endringene bare dersom de kan sies å være statistisk signifikante. Dette er
ikke mulig å gjøre for de private, da dette er første året de er med i brukerundersøkelsen. 

Vedlagt rapporten er diagrammer som viser gjennomsnittlig tilfredshet og standardavvik, og andel fornøyde og
misfornøyde for alle barnehagene samlet. I tillegg vises gjennomsnittlig tilfredshet for henholdsvis private og
kommunale barnehager, og gjennomsnittlig tilfredshet for de kommunale barnehagene i 2003 og 2004.

Hvordan tolke gjennomsnitt og standardavvik? – en kort forklaring
Gjennomsnittet finner vi ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier. Tilfredshetsskalaen vi bruker går
som nevnt fra 1 til 6. På hvert spørsmål blir da verdien for det alternativet foreldrene har krysset for summert for
alle skjemaene, og delt på antall svar. Gjennomsnittet i denne sammenhengen sier slik noe om hvor fornøyde
eller misfornøyde foreldrene er med hvert av de forholdene vi har tatt opp i spørreskjemaet. 

Ettersom 1=’svært misfornøyd’ og 6=’svært fornøyd’, forteller et høyt gjennomsnitt at flere foreldre er fornøyde
og/eller at de er mer fornøyde. For eksempel vil et gjennomsnitt på 6 bety at alle har krysset for at de er svært
fornøyde. Så jo høyere gjennomsnittet er, jo høyere er gjennomsnittlig tilfredshet2.

Kategorien ”har ingen mening” påvirker ikke gjennomsnittlig tilfredshet. 

Standardavvik er et spredningsmål som sier noe om hvor mye svarene avviker fra gjennomsnittet. Hvis alle svarer
det samme, er standardavviket lik null, dvs. ingen spredning i svarene. Jo større spredning, jo høyere vil stan-
dardavviket være. Vi kan med andre ord si at standardavviket forteller i hvor stor grad foreldrene vurderer et
forhold likt. Jo høyere standardavvik, jo mer forskjellig vurderer foreldrene det aktuelle forholdet.

I tillegg til diagrammene som viser gjennomsnitt og standardavvik, er det altså vedlagt diagram som viser andel
misfornøyde og fornøyde (hhv. summen av de som har svart i kategoriene 1-3 og 4-6). Selv om sistnevnte kan-
skje er lettere å forstå rent intuitivt, gir gjennomsnittet et bedre totalbilde av tilfredsheten. Grunnen til det at
gjennomsnittet avspeiler fordelingen mellom de seks ulike svarkategoriene, mens andel fornøyde/misfornøyde
kun viser hvor stor andel som er fornøyde eller misfornøyde. Eksempelvis kan andel fornøyde være lik på to for-
skjellige spørsmål, men ha forskjellig gjennomsnitt. Da vil gjennomsnittet gi mer bedre informasjon om tilfreds-
heten ettersom det forteller oss noe om hvordan fordelingen på hele tilfredshetsskalaen er. 

Altså: Ettersom andel fornøyde og misfornøyde er summen av de som har krysset på henholdsvis 1-3 og 4-6, kan
like store andeler inneholde forskjeller i graden av fornøydhet/misfornøydhet – men slike ulikheter blir synliggjort
i gjennomsnittet. 

Kort om resultatene
Alt i alt er 97 prosent av de som har svart på undersøkelsen fornøyde med barnehagen sin. At gjennomsnittlig
tilfredshet på dette overordnede spørsmålet er 5,2, gjenspeiler blant annet at over 80 prosent er enten svært
fornøyde eller godt/middels fornøyde.

Når det gjelder foreldrenes vurdering av hvordan barnet har det i barnehagen (del 2), er resultatet meget bra. På
bare ett spørsmål er andelen fornøyde under 90 prosent. Det gjelder barnas sove- og hvilemuligheter hvor ande-
len som har krysset i et av alternativene 4, 5 eller 6 er 89 prosent. På 11 av 15 spørsmål er tilsvarende andel 95
prosent eller høyere. Dette gjenspeiles i den gjennomsnittlige tilfredsheten som jevnt over også er svært høy. På
bare tre forhold er den gjennomsnittlige tilfredsheten under 5 (6 er best), og det gjelder personalets evne til å gi
barnet rom/mulighet for fordypelse, holde barna varme og tørre og håndtering av sykdom. Men med gjennom-
snittlig tilfredshet på henholdsvis 4,99, 4,87 og 4,97 på disse tre forholdene, er det heller ikke noe å utsette på
måten de blir ivaretatt på.

                                                     
2 Tilfredshetsskalaen er snudd i forhold til i fjor. Da var 1=’svært fornøyd’ mens 6=’svært misfornøyd’.
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I delen som omhandler forholdet mellom de foresatte og barnehagene, er også resultatene veldig bra. Når det
gjelder samarbeid, personalets evne til å gi informasjon, lytte til synspunkter og måten foreldrene opplever at de
blir møtt av personalet i hente- og bringesituasjonen, har alle et gjennomsnitt på over 5. Det som kommer noe
dårligere ut er innhold og tema på foreldremøter, samt personalets evne til å engasjere foreldre og foresatte i
utformingen av det pedagogiske innholdet. Gjennomsnittlig tilfredshet er på disse to henholdsvis 4,8 og 4,44 –
som også er bra. I denne delen er det kun på spørsmålet om involvering med utforming av pedagogisk innhold at
andel fornøyde er under 90 prosent.

I del 4 ser vi på fysiske forhold. Andelen fornøyde varierer her noe mer enn det vi har sett i de foregående, men
den er fortsatt høy: Det er kun på parkeringsforhold at det er en andel på under 80 prosent som er fornøyde. Det
foreldrene er mest fornøyde med i denne delen er blant annet lekeforholdene ute og de hygieniske forholdene og
renholdet i barnehagene. 

I del 5, hvor vi ser på blant annet mattilbud og åpningstider, er det mattilbudet som kommer dårligst ut med et
gjennomsnitt på 4,78. Dette skyldes nok ikke først og fremst at foreldrene er misfornøyde med eksisterende
mattilbud, men at det i enkelte barnehager ikke er et slikt tilbud. Foreldrene er i denne delen mest fornøyd med
åpningstidspunktet (gjennomsnittlig tilfredshet er på dette punktet 5,26). De fleste er også fornøyde med steng-
ningstidspunktet, men her er andel misfornøyde noe høyere slik at gjennomsnittet blir noe lavere (5,09). 

Når det gjelder forskjeller mellom private og kommunale barnehager, skårer de private i gjennomsnitt noe bedre i
de 3 første delene. Hvordan de private og de kommunale barnehagene ligger an i forhold til hverandre, er vist i
diagrammer rapporten. Som man ser der, er ikke forskjellene i gjennomsnittlig tilfredshet for disse to gruppene er
så store, men er likevel statistisk signifikante på en del områder. Tilfredsheten er høy for begge gruppene. Innad
er det forskjeller mellom barnehagene, så når vi sier at de private kommer noe bedre ut, må det tolkes som at
foreldre som har barn i private barnehager som gruppe er noe mer fornøyde enn foreldre med barn i kommunale
barnehager. Det blir altså feil å tolke dette som at alle de private barnehagene er bedre enn alle de kommunale.
Hvordan den enkelte barnehage ligger an i forhold til det samlede resultatet, skal gjennomgås i delrapportene
som utarbeides. 

Vi har også sett på hvordan de kommunale barnehagen ligger an i forhold til brukerundersøkelsen som ble gjen-
nomført i 2003. Der finner vi signifikante endringer på enkelte områder. Når det gjelder del 2 – barnet og hver-
dagen i barnehagen, finner vi at vi har signifikant nedgang i foresattes tilfredshet med innhold i forhold til barnets
utviklingstrinn og pedagogisk opplegg. I del 3, som omhandler forholdet mellom foresatte og barnehagen, er det
en nedgang i forhold til personalets evne til å gi informasjon. Når det gjelder fysiske forhold er foreldrene i år mer
fornøyde med garderobeforhold enn de var i 2003, mens de er mindre tilfredse med inneklima, trafikksikkerhet
og parkeringsforhold. Garderobeforholdene ble det satt fokus på etter brukerundersøkelsen i fjor, for det var det
forholdet i spørreskjemaet foreldrene var minst fornøyd med

At vi finner en signifikant nedgang i tilfredshet når det gjelder inneklima, trafikksikkerhet og parkeringsforhold
kan blant annet skyldes økt bevissthet hos foreldrene. For det er rimelig å anta disse tre forholdene ikke reelt har
blitt veldig mye endret i løpet av ett år. I tillegg finner vi i siste del at foreldrene i år er vesentlig mer fornøyde
med åpningstidspunktet. I 2003 var tilfredsheten på 5,05, mens den i år er 5,31. Noen barnehager endret åp-
ningstidspunktet etter barnehageundersøkelsen i 2003 var gjennomført, og har nok bidratt til den økte tilfreds-
heten. 

Men igjen; disse resultatene gjelder for de kommunale barnehagene når vi ser dem som èn gruppe. Innad er det
forskjeller mellom barnehagene og hvilke forhold man opplever oppgang og nedgang i foreldrenes tilfredshet.

Samlet er altså resultatene veldig bra for barnehagene i Lillehammer kommune, og aller best er de når det gjel-
der hvordan barnet har det i barnehagen og forholdet mellom foreldrene og de ansatte i barnehagen. Og når alt
kommer til alt er dette det aller viktigste, både for store og små.

DEL 1 – HELHETLIG VURDERING AV
BARNEHAGEN

Gjennomsnittlig tilfredshet for alle barnehagene samlet er
5,20. Foreldre med barn i private barnehager uttrykker en
høyere tilfredshet enn de som har barn i de kommunale; 5,31
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Tilfredsheten i denne delen er
gjennomgående høy. Lavest til-
fredshet finner vi på spørsmålet
om personalets evne til å holde
barna varme og tørre, og selv der
er tilfredsheten nær 4,9.

Høyest tilfredshet er uttrykt i for-
hold til barnets trivsel, med hele
5,4.

Vi finner at det er forskjell mellom
private og kommunale barnehager
på de fleste forholdene som er tatt
opp i denne delen – eneste unntak
er personalets evne til å håndtere
sykdom hos barnet. Generelt
uttykker foreldre som har barn i
private barnehager en høyere
tilfredshet enn foreldre som har
barn i kommunale barnehager.

mot 5,09. Forskjellen er statistisk signifikant, men som vi ser, svært høy for begge. 

I alt svarer 97,3 prosent at de i større eller mindre grad er fornøyde med barnehagen sin (kategori 4, 5 og 6) og
hele 83,1 prosent svarer at de er godt/middels eller svært fornøyd. Bare 2,8 prosent er misfornøyde. Av svarfor-
delingen ser vi at 2,2 prosent er litt misfornøyde (kategori 3), mens 0,6 er enten svært eller middels misfornøyde
(kategori 1 og 2).

DEL 2 – BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN

Samtidig ser vi at i de kommunale barne-
hagene på de fleste forhold har en ned-
gang i tilfredshet sammenlignet med
2003. Bare unntaksvis er denne nedgan-
gen statistisk signifikant, men dette til
tross er tilfredsheten fremdeles svært
høy.

Gjennomsnitt Standardavvik
Barnets trivsel 5,40 0,980
Omsorg 5,28 0,868
Ros og anerkjennelse 5,19 1,444
Lek 5,32 1,253
Fordypelse 4,99 1,027
Varme og tørre 4,87 1,395
Håndtering av sykdom 5,35 1,197
Sove- og hvilemuligheter 4,97 1,330
Sosialt miljø 5,12 1,276
Innhold i forhold til utviklingstrinn 5,14 0,850
Hverdagsrutiner 5,23 0,889
Ute- og innetid 5,17 1,174
Faglig dyktighet 5,20 1,065
Pedagogisk opplegg 5,12 1,126
Følge årsplan og målsettinger 5,24 1,168
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Barnets trivsel

Når det gjelder barnets trivsel svarer 98,7 prosent at de er
fornøyde i større eller mindre grad (kategoriene 4, 5 og 6).
Hele 53,5 prosent svarer at de er svært fornøyde (kategori 6).
I den andre delen av skalaen finner vi at 1,3 prosent er mis-
fornøyde i større eller mindre grad, hvor de fleste er litt mis-
fornøyde (kategori 3).

Gjennomsnittlig tilfredshet samlet for barnehagene er 5,40.
Splitter vi opp og sammenligner de kommunale og private,
finner vi at førstnevnte gruppe har en tilfredshet på 5,35,
mens de private har 5,45. I tillegg finner vi, når vi ser alle
barnehagene samlet, at det er forskjell mellom foreldrenes
vurdering av barnet trivsel ut fra plasstørrelse. Trenden er at
jo større plass barnet har, jo høyere er tilfredsheten.

Omsorg
97,5 prosent er fornøyde med den omsorgen personalet i
barnehagen gir barna deres. Størst andel er også her svært
fornøyde, med hele 45,9 prosent i kategori 6. Resterende 2,4
prosent misfornøyde i større eller mindre grad– de fleste litt
misfornøyde (kategori 3).

Gjennomsnittlig tilfredshet for alle barnehagene sett under ett
er 5,28. Skiller vi mellom de private og de kommunale barne-
hagene, ser vi at de private også her kommer noe bedre ut
med gjennomsnitt på 5,37 mot 5,2 i de kommunale barneha-
gene. 

Sammenligner vi grupper ut fra bakgrunnsopplysningene som
er gitt på første side i spørreskjemaet, ser vi at foreldre med
barn som er under 3 år uttrykker en høyere tilfredshet enn de
som har barn som er eldre enn 3 år. Gjennomsnittlig tilfreds-
het for de to gruppene er henholdsvis 5,38 og 5,25. I tråd
med dette finner vi også at de som har barnet på en små-
barnsavdeling har gjennomsnittlig tilfredshet på 5,44, stor-

barnsavdeling 5,23 mens de som har krysset på kategorien ”annet” på dette spørsmålet har en gjennomsnittlig
tilfredshet på 5,27.

Ros og anerkjennelse

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets evne til å gi
barnet ros og anerkjennelse er 5,19. Også på dette spørsmå-
let er det signifikant forskjell på den gjennomsnittlige tilfreds-
heten, avhengig av om barnet går i kommunal eller privat
barnehage. Gjennomsnittlig tilfredshet er høy for begge, men
de private har et gjennomsnitt på 5,28 mot 5,11 i de kommu-
nale.

Vi finner også at det er signifikante forskjeller ut fra plasstør-
relse, der de som har 60%-plass eller mer, er mer tilfredse
enn de som har 50%-plass eller mindre. 

Til sammen har 97,1 prosent svart at de er fornøyde i større
eller mindre grad, og kategori 5 og 6 utgjør til sammen 82,8
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prosent. Samtidig svarer 2,8 prosent at de er misfornøyde, også her utgjør kategorien ”litt misfornøyd” den stør-
ste andelen med 2,4 prosent av svarene på denne siden av skalaen. 13,9 prosent har svart at de ikke har noen
mening om dette forholdet.

Lek

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til barnets mulighet for lek
er 5,32. Sammenligner vi de private og de kommunale barne-
hagene, finner vi at gjennomsnittlig tilfredshet er henholdsvis
5,42 og 5,23. 

Andel fornøyde er også her høy; 98,4 prosent har svart at de
fornøyde i større eller mindre grad, og 88,5 prosent er enten
svært eller godt/middels fornøyde (kategori 5 og 6). Av de
som har gitt uttrykk for at de er misfornøyde, er de fleste litt
misfornøyde (kategori 3).

Fordypelse
På spørsmålet om personalets evne til å gi barnet
rom/mulighet for fordypelse, er det 1 av 4 som har svart at de
ikke har noen mening. De øvrige fordeler seg med 93,5 pro-
sent som er fornøyde og 6,5 prosent som er misfornøyde.
Svarfordelingen på den enkelte kategori er vist i diagrammet
til venstre.

Gjennomsnittlig tilfredshet når vi ser alle barnehagene under
ett, er 4,99, men også her er det forskjeller mellom ulike
grupper. For det første er det signifikant forskjell avhengig av
hvor gammelt barnet er. Foreldre til barn under tre år er noe
mer fornøyde enn foreldre til barn som er 3 år eller eldre.
Gjennomsnittlig tilfredshet for disse to gruppene er henholds-
vis 5,13 og 4,95. 

I tillegg finner vi også her at foreldre med barn i de private
barnehagene uttrykker en høyere tilfredshet enn de som har
barn i de kommunale barnehagene. Gjennomsnittlig tilfredshet
for disse to gruppene er 5,17 og 4,82

Varme og tørre

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets evne til å
holde barna varme og tørre er 4,87, hvilket er den laveste i
denne delen. Også på dette forholdet kommer de private
barnehagene i snitt bedre ut enn de kommunale, med gjen-
nomsnittlig tilfredshet på 5,01 mot 4,75. 

I tillegg finner vi at det er signifikante forskjeller i tilfredshet
ut fra barnets alder, hvor lenge det har gått i barnehagen og
hvilken type avdeling barnet går på. Alle disse tre henger
sammen; foreldre til barn under 3 år er mer tilfredse enn
foreldre til barn som er 3 år eller eldre. Videre finner vi høyere
tilfredshet blant de som har barn på småbarnsavdeling og de
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som har hatt barnet i barnehagen i mindre enn 1 år ettersom dette ofte er barn under 3 år.

Når vi ser alle barnehagene samlet, finner vi at 92 prosent er fornøyde med dette forholdet. 66,6 prosent har
krysset i kategori 5 eller 6 (godt/middels og svært fornøyd), men i tillegg er 1 av 4 bare litt fornøyde (kategori 4).
6,4 prosent er litt misfornøyde (kategori 3) mens resterende 2,1 prosent er enten svært eller middels misfornøyd
(kategori 1 og 2).

Håndtering av sykdom

Når det gjelder personalets evne til å håndtere sykdom hos
barnet, er den gjennomsnittlige tilfredsheten 5,35. Dette er,
som nevnt innledningsvis, det eneste forholdet hvor det ikke
er signifikant forskjell mellom de private og kommunale bar-
nehagene i denne delen. Men de private ligger også her en
anelse over; 5,38 mot 5,32 i de kommunale.

Til sammen er 97 prosent fornøyde i større eller mindre grad,
og hele 88,3 prosent er enten svært eller godt/middels for-
nøyde. 

Sove- og hvilemuligheter

Barnas sove- og hvilemuligheter kan til en viss grad henge
sammen med fysiske forhold i barnehagen. Dette kan selvsagt
variere mellom de ulike barnehagene, men samlet er den
gjennomsnittlige tilfredsheten 4,97 på dette spørsmålet. Også
her er det forskjell avhengig av om barnehagen er privat eller
kommunal. Gjennomsnittlig tilfredshet i de to gruppene er
henholdsvis 5,09 og 4,83, altså er de mindre fornøyde i de
kommunale. 

I tillegg finner vi at det er forskjell i tilfredshet ut fra barnets
alder hvor foreldrene til de minste barna er mer tilfredse enn
de som har større barn (3 år eller eldre). Det er også her
forskjell ut fra om barnet er på en småbarnsavdeling eller
ikke, men disse to henger sammen. 

33,8 prosent har svart at de ikke har noen mening på dette
spørsmålet, og det er i hovedsak foreldre til barn som er 3 år
eller eldre, og som da ikke i samme grad har behov for å sove

eller hvile i løpet av dagen. Men av de som har krysset i en av de seks andre kategoriene, er til sammen 89,3
prosent fornøyde i større eller mindre grad. 73,8 prosent er enten svært eller godt/middels fornøyde (hhv. kate-
gori 6 og 5). På den andre siden er 7,2 prosent litt misfornøyde (kategori 3), 2,1 prosent middels misfornøyde
(kategori 2), mens 1,2 prosent er svært misfornøyde.
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Sosialt miljø

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til det sosiale miljøet mel-
lom barna er 5,12 når vi ser alle barnehagene samlet. Tilsva-
rende tall for de private barnehagene er 5,21, mens de kom-
munale barnehagene har 5,04 på dette spørsmålet. I tillegg er
det forskjell mellom foreldrene sin tilfredshet på bakgrunn av
hvilken type avdeling barnet går på. Foreldre med barn på
småbarnsavdelinger har en gjennomsnittlig tilfredshet på 5,26,
mens tilsvarende for storbarnsavdeling og annet er henholds-
vis 5,09 og 5,05.

Som vi ser av diagrammet til venstre, er det flest som har
krysset for kategori 5 (godt/middels fornøyde). Til sammen er
97 prosent fornøyde i større eller mindre grad. Av de som har
gitt uttrykk for at de er misfornøyde, er de fleste litt misfor-
nøyde (2,5 prosent i kategori 3). Til sammen utgjør kategori 1
og 2 0,8 prosent.

Innhold i forhold til utviklingstrinn

Gjennomsnittlig tilfredshet når det gjelder innhold i forhold til
barnets utviklingstrinn er 5,14. Her har de private barnehage-
ne et gjennomsnitt på 5,30, mens de kommunale her ligger på
4,99. Her ser vi også en statistisk signifikant nedgang fra 2003
blant de kommunale barnehagene fra 5,16. 

Totalt er det 96 prosent som er fornøyde med dette forholdet.
Som vi ser av diagrammet til venstre, er andelen som har
svart godt/middels fornøyd og svært fornøyd lik, og til sam-
men har åtte av ti krysset i disse to kategoriene. Av de som er
misfornøyde, svarer 3 prosent at de er litt misfornøyd (kate-
gori 3), mens kategori 1 og 2 til sammen utgjør 1,5 prosent. 

Hverdagsrutiner

96,8 prosent er fornøyde med hverdagsrutinene i barnehagen.
Som diagrammet til venstre viser, har vi også på dette spørs-
målet en ganske lik fordeling mellom kategori 5 og 6. Til
sammen har 85,2 prosent valgt disse to. I den andre enden av
skalaen finner vi at 2,5 prosent er litt misfornøyde, mens 0,8
prosent er enten svært eller middels misfornøyde (kategori 1
og 2).

Gjennomsnittlig tilfredshet i de private barnehagene er 5,33,
mens det i de i kommunale er 5,14. Samlet kom vi ut med et
gjennomsnitt på 5,23 på dette spørsmålet.
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Ute- og innetid
Gjennomsnittlig tilfredshet med fordelingen mellom inne- og
utetid når vi ser alle barnehagene samlet, er 5,17. De private
barnehagene kommer også her bedre ut, med et gjennomsnitt
på 5,32 mot de kommunales 5,03.

Dette er et de få spørsmålene i denne delen hvor færre enn
95 prosent er fornøyde, men vi er ikke langt unna; 94,3 pro-
sent har krysset i kategoriene 4, 5 eller 6. Og som diagram-
met til venstre viser, utgjør kategori 6 den største andelen,
med hele 45,7 prosent. Samtidig har 5,8 prosent gitt uttrykk
for at de ikke er fornøyde, hvor de fleste har krysset for litt
misfornøyde (kategori 3).

Vi finner her at det er signifikant forskjell i gjennomsnittlig
tilfredshet ut fra barnets alder og type avdeling barnet går på.
Men på dette spørsmålet er det foreldrene til de største barna
som er mest fornøyde, med et gjennomsnitt på 5,22. Foreldre
med barn under 3 år kommer her ut med et gjennomsnitt på
5,01. Følgelig er det også høyere tilfredshet blant de som har

barn på storbarnsavdeling (5,20) enn de som er på småbarnsavdeling (5,01), men mest fornøyde er de som har
krysset for ”annet” med 5,25.

Faglig dyktighet

96,2 prosent av de som har svart har sagt at de er fornøyde
med personalets faglige dyktighet. 42,4 prosent er svært
fornøyde, 40,2 prosent godt/middels fornøyde (kategori 5) og
13,6 prosent litt fornøyde (kategori 4). I den andre delen av
skalaen finner vi at 0,7 prosent er enten svært eller middels
misfornøyde, mens 3,1 prosent er litt misfornøyde. 

Gjennomsnittlig tilfredshet er 5,20, og de private barnehagene
kommer også her noe bedre ut enn de kommunale, med
gjennomsnitt på henholdsvis 5,28 og 5,13.

Pedagogisk opplegg

Gjennomsnittlig tilfredshet er 5,12 med hensyn til det pedago-
giske opplegget i barnehagen når vi ser alle barnehagene
samlet. Men foreldre som har barn i kommunale barnehager
uttrykker i år en lavere tilfredshet i forhold til dette enn de
gjorde i 2003. Gjennomsnittlig tilfredshet er i denne gruppen
redusert fra 5,15 til 5,01. De private barnehagene har på
dette spørsmålet et gjennomsnitt på 5,23. 

Til sammen er 94,8 prosent fornøyde med det pedagogiske
opplegget. De fordeler seg med 37,3 prosent som er svært
fornøyde, 43,9 prosent som er godt/middels fornøyde og 13,6
prosent som er litt fornøyde. Samtidig svarer 3,6 prosent at de
er litt misfornøyde (kategori 3), mens det er 1,5 prosent som
er svært eller middels misfornøyde (kategori 1 og 2).
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Følge årsplan og målsettinger

På dette spørsmålet er det 16,1 prosent som har svart at de
ikke har noen mening. De øvrige fordeler seg med 2,6 prosent
som er misfornøyde i større eller mindre grad, og resterende
97,4 prosent i den andre delen av skalaen. Til sammen har
85,9 prosent svart at de er enten svært eller godt/middels
fornøyde.

Gjennomsnittlig tilfredshet er 5,24. Også her ser vi at de pri-
vate barnehagene har et signifikant høyere gjennomsnitt, med
5,37 mot 5,11 i de kommunale. 

DEL 3 – FORHOLDET MELLOM FORESATTE OG BARNEHAGEN

Gjennomsnitt Standardavvik
Samarbeid, alt i alt 5,21 0,900
Informasjon 5,00 1,001
Lytte til synspunkter 5,12 0,919
Hente/bringesituasjonen 5,12 1,023
Foreldremøter 4,80 0,960
Engasjement pedagogisk innhold 4,44 1,163

Samarbeid, alt i alt

De fleste er godt/mi
det de har med barn
disse kategoriene. I 
samtidig er 4,6 prose

De private barnehag
snittlig tilfredshet p
Samlet kom vi ut me

I tillegg er det stat
alder, hvor lenge de
barnet går på. De so
tilfredse enn de som
barn på småbarnsav
barnet i barnehagen
som har barn som ha
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Det foreldrene er mest fornøyde med i denne
delen er første spørsmål; samarbeidet, alt i
alt, mellom foresatte og barnehagen. Lavest
score får personalet i forhold til å engasjere
foreldrene i utformingen av det pedagogiske
innholdet.

Også i denne delen kommer de private bar-
nehagene bedre ut enn de kommunale, men
begge har gjennomsnitt som vitner om høy
tilfredshet.
ddels eller svært fornøyd med samarbei-
ehagen sin. Åtte av til har krysset i en av
tillegg er 15,4 prosent litt fornøyde. Men
nt i større eller mindre grad misfornøyde.

ene har på dette spørsmålet en gjennom-
å 5,34, mens de kommunale har 5,09.
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Informasjon

Gjennomsnittlig tilfredshet når det gjelder personalets evne til
å gi informasjon, er 5,00 når vi ser alle barnehagene under
ett. Men også her skårer de private best med, 5,19 mot kom-
munales 4,83. På dette forholdet har i tillegg de kommunale
barnehagene en nedgang i tilfredshet fra 5,03 i 2003.

Samlet er det 92,6 prosent som svarer at de er fornøyde i
større eller mindre grad, og til sammen er 72,9 prosent enten
svært eller godt/middels fornøyde. Av de 7,4 prosentene som
er misfornøyde, er de fleste litt misfornøyde (5,3 prosent i
kategori 3).

Lytte til synspunkter

Når det gjelder personalets evne til å lytte til de foresattes
synspunkter, svarer 94,6 prosent at de er fornøyde i større
eller mindre grad. Som vi ser av diagrammet til venstre, er de
fleste enten svært fornøyde eller godt/middels fornøyde (ka-
tegori 5). 

Gjennomsnittlig tilfredshet er 5,12. Ser vi de private barneha-
gene for seg, har de et gjennomsnitt på 5,24, mens de kom-
munale har 5,01 i gjennomsnittlig tilfredshet på dette punktet.

Hente-/bringesituasjonen
Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til måten man blir møtt av
de ansatte ved henting og bringing av barnet er 5,12. Også på
dette forholdet kommer de private barnehagene best ut med
et gjennomsnitt på 5,29. De kommunale barnehagene har en
gjennomsnittlig tilfredshet på 4,98. 

I tillegg finner vi at det er forskjell i tilfredshet ut fra om bar-
net er under 3 år eller eldre. Foreldre med barn under tre år
er i snitt mer tilfredse enn de som har eldre barn. Dette slår
også ut på hvilken type avdeling barnet går på. 

Når det gjelder andel fornøyde, er den høy også på dette
spørsmålet. Som vist i diagrammet til venstre, ligger hoved-
vekten av svarene i kategorien ”svært fornøyd” med hele 45,3
prosent. Til sammen oppgir 93 prosent at de er fornøyde i
større eller mindre grad, men 15,7 prosent er bare litt fornøy-
de (kategori 4). I tillegg er 5 prosent litt misfornøyde, mens 2
prosent svært eller middels misfornøyde.
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Foreldremøter

Når det gjelder innhold/tema på foreldremøtene, har 13,3
prosent svart at  de ikke har noen mening. Dette er i hoved-
sak foreldre som har hatt barnet i barnehagen i mindre enn
ett år. Vi ser at de fleste, dvs. 90,8 prosent, er fornøyde i
større eller mindre grad, og hovedvekten av svarene ligger i
kategori 5 med 43,9 prosent. I tillegg er 9,2 prosent misfor-
nøyde, der de fleste oppgir at de er litt misfornøyde (7,3 pro-
sent i kategori 3).

Gjennomsnittlig tilfredshet er 4,8 når vi ser alle barnehagene
samlet. Deler vi opp datamaterialet, finner vi at gjennomsnitt-
lig tilfredshet er 4,94 i de private barnehagene og 4,68 i de
kommunale.

Også på dette spørsmålet finner vi at de med barn under 3 år
er mer tilfredse enn de som har eldre barn. 

Engasjement i pedagogisk innhold

18,6 prosent svarer at de ikke har noen mening om persona-
lets evne til å engasjere de foresatte i utformingen av det
pedagogiske innholdet. Av de som har krysset i en av tilfreds-
hetskategoriene, har 81,1 prosent gitt uttrykk for at de er
fornøyde i større eller mindre grad. Men som vist i diagram-
met til venstre, ligger hovedvekten av svarene mer inn mot
midten av skalaen. Det påvirker gjennomsnittet, som på dette
spørsmålet er 4,44. Dette er dermed det foreldrene er minst
fornøyde med når det gjelder forholdet mellom barnehagene
og de foresatte. 

De private barnehagene har her et gjennomsnitt på 4,57,
mens de kommunale har 4,31.

DEL 4 – FYSISKE FORHOLD
Gjennomsnitt Standardavvik

Bygningens standard 4,57 1,156
Inneklima 4,46 1,136
Lekeforhold inne 4,59 1,062
Garderobeforhold 4,43 1,146
Hygieniske forhold/renhold 4,87 0,913
Lekeforhold ute 4,94 1,088
Sikring av utelekeplass 5,04 0,900
Trafikksikkerhet 4,73 1,195
Parkeringsforhold 4,26 1,467
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Som tabellen viser, er den gjennomsnittlige
tilfredsheten i denne delen noe lavere enn det
vi har sett i de foregående. Men foreldrene er
også relativt godt fornøyde med de fysiske
forholdene med gjennomsnitt mellom 4 og 5.

Videre finnere vi færre forhold der det er
signifikante forskjeller mellom private og
kommunale barnehager i denne delen.
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Bygningens standard

84,2 prosent har svart at de er fornøyde med bygningens
standard, og hovedvekten av svarene ligger i kategori 5. Sam-
tidig er 15,7 prosent misfornøyde i større eller mindre grad, de
fleste litt misfornøyde (10,5 prosent i kategori 3).

Gjennomsnittlig tilfredshet er 4,57, og likt for private og kom-
munale barnehager. Vi finner at det er forskjeller ut fra alder,
type avdeling og hvor lenge barnet har hatt plass i barneha-
gen. Her er det foreldrene til de eldste barna som er mest
fornøyde.

Inneklima
Tilfredsheten i forhold til inneklima er noe lavere enn for byg-
ningens standard; gjennomsnittet er her 4,46. Foreldrene til
barna i de private barnehagene er mer fornøyde enn foreldre
til barn i de kommunale barnehagene. Gjennomsnittlig til-
fredshet er henholdsvis 4,56 og 4,37. 

I tillegg er foreldre med barn i kommunale barnehager signifi-
kant mindre tilfredse med inneklimaet i 2004 enn de var i
2003. Gjennomsnittlig tilfredshet har gått ned fra 4,55 til 4,37.

Videre finner vi, som for bygningens standard, at foreldrene til
de eldste barna er i snitt mer tilfredse enn de som har barn
under 3 år. 

14,4 prosent har oppgitt at de ikke har noen mening om inne-
klimaet i barnehagen. 81 prosent er fornøyde i større eller
mindre grad, mens nesten 1 av 5 er misfornøyde. Fordelingen
mellom de ulike kategoriene er vist i diagrammet til venstre.

Lekeforhold inne
 
Også når det gjelder lekeforhold inne finner vi at det er signi-
fikant forskjell mellom de private og kommunale barnehagene.
Gjennomsnittlig tilfredshet for de to gruppene er henholdsvis
4,67 og 4,52. Samlet er gjennomsnittlig tilfredshet 4,59.

85 prosent er fornøyde i større eller mindre grad, og som
diagrammet viser, ligger hovedvekten av svarene i kategori 4
og 5. I den andre delen av skalaen finner vi at 11,9 prosent er
litt misfornøyde, 3 prosent er middels eller svært misfornøyde.
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Garderobeforhold

I barnehageundersøkelsen i 2003 var det garderobeforholdene
flest foreldre var misfornøyde med. Andelen misfornøyde har
gått ned fra 26,7 til 21,3. Vi ser også at det er en signifikant
økning i gjennomsnittlig tilfredshet fra 4,17 til 4,38 for de
kommunale barnehagene. 
Når vi ser alle barnehagene under ett, er gjennomsnittlig
tilfredshet i årets undersøkelse 4,43, og det er ingen signifi-
kant forskjell mellom de kommunale og private barnehagene.
 
80,9 prosent sier de er fornøyde med garderobeforholdene,
mens 19,1 prosent er misfornøyde i større eller mindre grad.

Hygieniske forhold/renhold

Gjennomsnittlig tilfredshet med hygieniske forhold og renhol-
det i barnehagene er 4,87. 

93,3 prosent er fornøyde i større eller mindre grad, mens 6,7
prosent har krysset i kategoriene 1, 2 eller 3. 

Som vi ser i diagrammet til venstre, har kategori 5 den største
andelen av svarene med 45,5 prosent. 

Lekeforhold ute og sikring av utelekeplassen
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89,2 prosent er fornøyde med lekeforholdene ute. Til sammen svarer 7 av 10 at de svært eller godt/middels for-
nøyde. Samtidig er 10,8 prosent misfornøyde, men hovedtyngden ligger her i kategori 3 med 8,1 prosent. Gjen-
nomsnittlig tilfredshet er 4,94.

Når det gjelder sikring av utelekeplassen er gjennomsnittlig tilfredshet 5,04. 94,4 prosent er fornøyde. Til sam-
men svarer 77,9 prosent at de er svært eller godt/middels fornøyde. 5,6 er misfornøyde, men de fleste av disse
er litt misfornøyde (4,5 prosent i kategori 3). Her finner vi også at foreldre til de yngste barna er mindre tilfredse
enn de som har barn som er 3 år eller eldre. 

Trafikk
sik-

kerhet
og

parke-
rings-

forhold

Når det gjelder trafikksikkerhet rundt barnehagen, er den gjennomsnittlige tilfredsheten 4,73, og det er kun mi-
nimal forskjell mellom vurderingen til foreldre som har barn i henholdsvis private og kommunale barnehager. Ser
vi på parkeringsforholdene, finner vi for de private barnehagene et gjennomsnitt på 4,00, mens de kommunale
har 4,50. Samtidig har de kommunale barnehagene en nedgang fra i2003 på begge disse forholdene: For trafikk-
sikkerhet fra 4,98 til 4,71 og fra 4,8 til 4,5 for parkeringsforhold.

Når det gjelder parkeringsforholdene, er det dette forholdet flest er misfornøyde med av alle forholdene som er
tatt opp i spørreskjemaet, nesten 30 prosent har valgt en av kategoriene til venstre på skalaen (kategori 1, 2 eller
3). Gjennomsnittet på 4,26 er også det laveste i årets barnehageundersøkelse.

DEL 5 – ANDRE FORHOLD

Gjennomsnitt Standardavvik
Mattilbud 4,78 1,174

I denne delen har vi samlet en del ting som
også er viktige i forhold til kvaliteten på bar-
nehagetilbudet, men som ikke naturlig hørte
inn under noen av de andre delene.

Tilfredsheten er gjennomgående høy også for
disse forholdene, og best ut kommer åp-
ningstidspunktet.
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Åpningstidspunkt 5,26 1,032
Stengningstidspunkt 5,09 1,198
Innhold utflukter/turer 5,21 0,905
Sikkerhet utflukter/turer 5,23 0,766
Beliggenhet i fht. hjem 5,15 1,292

Beliggenhet i fht. arbeidssted 5,08 1,264

Mattilbud
Når vi ser alle barnehagene samlet, er den gjennomsnittlige
tilfredsheten med mattilbudet 4,78. Deler vi opp, og ser de
private og kommunale hver for seg, finner vi at de private
barnehagene kommer noe dårligere ut enn de kommunale.
Gjennomsnittlig tilfredshet er henholdsvis 4,51 i de private og
5,01 i de kommunale. Dette kommer trolig av at alle kommu-
nale barnehagene har et mattilbud, mens enkelte private ikke
har det. Sannsynligvis er det ikke kvaliteten på eksisterende
mattilbud i de private barnehagene som trekker ned gjennom-
snittet, men manglende tilbud i enkelte barnehager.
I tillegg finner vi at foreldre til barn under 3 år er mer tilfredse
enn de som har eldre barn.

I alt er 87,6 prosent fornøyde i større eller mindre grad, mens
2 av 3 er svært eller godt/middels fornøyde. Samtidig er det
12,3 prosent som ikke er fornøyde med mattilbudet. 6,7 pro-
sent er litt misfornøyde (kategori 3), 3,8 prosent er middels
misfornøyde (kategori 2), mens 1,8 prosent er svært misfor-
nøyde.

Åpning
s- og
steng-
nings-

tids-
punkt

Foreldrene er i snitt mer fornøyde med åpningstidspunktet enn med stengningstidspunktet. Det forteller gjen-
nomsnittlig tilfredshet som for disse to spørsmålene er henholdsvis 5,26 og 5,09. 
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Når det gjelder åpningstidspunktet, er det ingen signifikant forskjell mellom private og kommunale barnehager,
men de kommunale barnehagene kommer her bedre ut i år enn de gjorde i 2003. Da var gjennomsnittlig tilfreds-
het på 5,05, mens den i år er 5,31. Noen barnehager har endret åpningstidspunkt slik at det i større grad sam-
menfaller med foreldres behov, og det er trolig årsaken til denne økte tilfredsheten. 

I alt er 92,6 prosent fornøyde med åpningstidspunktet, og hele 53,8 prosent har svart at de er svært fornøyde. I
motsatt ende av skalaen finner vi at 2,9 prosent er enten svært eller middels misfornøyde, mens 4,5 prosent er
litt misfornøyde.

Ser vi på stengningstidspunktet, er det ingen vesentlig endring fra 2003 for de kommunale barnehagene. Men de
foreldrene som har barn i kommunale barnehager er på dette punktet mer fornøyde enn de som har barn i pri-
vate barnehager. Gjennomsnittlig tilfredshet er henholdsvis 5,18 og 4,98. 88,8 prosent har svart at de i større
eller mindre grad er fornøyde med stengingstidspunktet, 49,4 prosent er svært fornøyde. Men 11,3 prosent er
misfornøyde; til sammen 5 prosent er enten svært eller middels misfornøyde, og 6,3 prosent er litt misfornøyde.

Innhold og sikkerhet på utflukter og turer

Gjennomsnittlig tilfredshet med innholdet i utflukter og turer arrangert av barnehagen er 5,21, mens tilfredsheten
i forhold til sikkerheten på slike turer/utflukter er 5,23. På begge disse forholdene kommer de private barnehage-
ne bedre ut; de har 5,34 i gjennomsnitt på innhold og 5,30 på sikkerhet. De kommunale har henholdsvis 5,09 og
5,16.

Vi finner også at foreldre til barn over 3 år er mer tilfredse med innholdet på turer og utflukter enn foreldre til de
minste barna. Men gjennomsnittet er likevel høyt for begge grupper; 5,08 for de med barn under 3 år, og 5,25
for de med barn som er 3 år eller eldre. 

I alt er 95 prosent i større eller mindre grad fornøyde med innholdet i turene, og hele 82,5 prosent er enten
svært eller godt/middels fornøyde. 5 prosent er misfornøyde, der de fleste er litt misfornøyde (3,7 prosent i kate-
gori 3).

30 prosent svart at de ikke har noen mening om sikkerheten på turer og utflukter. Men av de øvrige er det bare
1,7 prosent som er misfornøyde. 85,7 prosent er enten svært eller godt/middels fornøyde, og 12,6 prosent oppgir

at de er
litt for-

nøyde
(kate-

gori 4). 
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i forhold til hjem og arbeidssted

Det er rimelig å anta at beliggenhet i forhold til enten hjem eller arbeidssted av betydning når man prioriterer
mellom barnehagene når man søker om barnehageplass. Og tilfredshet med barnehagens beliggenhet i forhold til
hjem og arbeidssted er høy; henholdsvis 5,15 og 5,08. Det er rimelig når vi ser at 80,7 prosent har fått plass i
den barnehagen de hadde som førsteprioritet. I tillegg er det 7,5 prosent har fått plass i den de hadde som andre
prioritet. 5,8 prosent har svart at de ikke husker hvilken prioritet barnehagen hadde, men bare 3 prosent har fått
plass i den barnehagen de hadde som 3. prioritet og 2,8 prosent har fått plass i den de hadde som 4. prioritet.

DEL 6 – KOMMENTARER FRA FORELDRENE
Avslutningsvis i undersøkelsen ble foreldrene spurt om det er andre sider ved barnehagen enn de det var spurt
konkret om de var spesielt fornøyd eller misfornøyd med, eller om det var andre ting de ønsket å formidle. De
forhold som er tatt opp, gjelder i stor utstrekning den enkelte barnehage. Veldig mange har brukt feltet til å trek-
ke frem eller understreke positive forhold ved barnehagen. I den grad de trekker frem ting de skulle ønske var
bedre, går det spesifikt på den enkelte barnehage. Disse tar vi ikke med i denne rapporten, da det vil bli satt
fokus på i delrapportene. 

Det som kommer fram som er av mer generell karakter, er blant annet bemanning og bruk av vikarer. Når det
ikke blir satt inn vikarer ved kortere sykefravær, blir bemanningen redusert. Som sekundæreffekt blir belastnin-
gen på det gjenværende personalet større, hvilket kan resultere i et økt sykefravær på sikt.

Pris nevnes også, og da at prisen er for høy. I tillegg er det noen som ønsker seg større fleksibilitet i forhold til
hvilke dager barnet er i barnehagen når det har redusert plass. Det påpekes også prisdifferanse mellom kommu-
nal og privat barnehageplass. Det er også ønske om redusert pris til studenter. I tilknytning til dette kreves det
større grad av likebehandling av kommunale og private barnehager. I tillegg ønskes det søskenmoderasjon når
man har barn både i barnehage og SFO.

Det er også kommet inn forslag om å ha førstehjelpskurs for barn i barnehagene.

AVSLUTNING
Resultatene fra barnehageundersøkelsen er veldig positive og vitner om at barnehagetilbudet i Lillehammer
kommune holder en høy kvalitet. Vi har spurt foreldrene om deres tilfredshet med 38 ulike forhold ved tjenesten.
Hele 23 av disse har et gjennomsnitt på over 5, og bare fire har et gjennomsnitt under 4,5. Ingen forhold har
gjennomsnittlig tilfredshet under 4. Så konklusjonen kan ikke bli noe annet enn at dette er meget bra!
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