
10 fakta om 
private
barnehager



Mer enn tre av ti private barnehager går årlig i underskudd 
(2019-tall). Ytterligere én av ti har et overskudd på under 
100.000 kroner. Privat barnehagesektor hadde i 2019 et 
overskudd på 2,4 prosent. De ordinære private barnehagene 
hadde i gjennomsnitt et overskudd på 2,2 prosent.

Les mer om økonomiske resultater i private barnehager på 
barnehagemonitor.no!

Driftstilskuddene private barnehager får fra kommunene 
varierer med opp til 100.000 kroner for en barnehageplass 
(0-2 år) fra én kommune til en annen. For to barnehager av 
gjennomsnittlig størrelse betyr det en forskjell i inntektene på 
over 4 millioner kroner. 

Les mer om tilskuddene til private barnehager på  
barnehagemonitor.no! 
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Fra 2008 til 2018 har det offentlige spart i gjennomsnitt  
2,3 milliarder kroner per år ved å benytte private barnehager  
i stedet for kun kommunale. Dette viser en rapport fra  
Agenda Kaupang. 

Les mer om samfunnsmessig besparelse ved private  
barnehager på barnehagemonitor.no! 

Alle kjente målinger som er blitt publisert siden 2009 viser  
at foreldre med barn i private barnehager er litt mer fornøyde 
med barnehagen enn foreldre med barn i kommunale  
barnehager. 

Les mer om foreldretilfredshet på barnehagemonitor.no! 

97 prosent av de ansatte i norske barnehager er fornøyde 
med jobben sin. Det viser en undersøkelse OECD har gjort 
blant barnehageansatte i ni land. 

Les mer om ansatt-tilfredshet på pbl.no! 



Mer enn 95 prosent av årsverkene i private barnehager  
utføres av ansatte som har tariffavtale som er fremforhandlet 
og anbefalt av de ansattes organisasjoner. 

Les mer om lønn og pensjon på barnehagemonitor.no! 

6 av 10 private barnehager er enkeltstående barnehager.  
Den største private aktøren eier cirka fire prosent av alle  
barnehager i Norge. De fem største aktørene på barne- 
hagedrift i Norge er Oslo kommune, Læringsverkstedet, FUS 
(Trygge Barnehager AS), Trondheim kommune og Espira. 

Les mer om eierskap på barnehagemonitor.no! 
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97 prosent av alle gårdsbarnehager i Norge er private.  
Tall fra Utdanningsdirektoratet viser hvordan barnehager 
tilpasser innhold og profil for å møte familienes ønsker  
og behov. 

Les mer om mangfold på barnehagemonitor.no! 

Sykefraværet blant ansatte i private barnehager har siden 
2012 vært systematisk lavere enn i kommunale barnehager. 
Ifølge KS koster sykefraværet i kommunale barnehager  
samfunnet anslagsvis 2,7 milliarder kroner i året. 

Les mer om sykefravær på barnehagemonitor.no! 

Både private og kommunale barnehager innfrir i gjennomsnitt 
nye lovfestede krav til antall barn per ansatt og til antall barn 
per pedagog. Imidlertid har mange barnehager ikke fått  
finansiering til å innfri økte krav. 

Les mer om bemanning på barnehagemonitor.no! 



PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ønsker en åpen 
og faktabasert debatt om barnehagesektoren 

og om private barnehager spesielt.

Med barnehagemonitor.no ønsker PBL å gjøre 
viktige opplysninger om sektoren tilgjengelig for alle. 

Det er PBL som står bak nettsiden. PBL er en landsdekkende 
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

PBLs mål er å bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen 
i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, 

ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

pbl.no

barnehagemonitor.no


