
10 fakta om 
private
barnehager

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



Hvert år går én av tre private barnehager med underskudd. 
Lønnsomheten i sektoren har vært fallende siden 2017.  
I gjennomsnitt hadde ordinære private barnehager i 2020 et 
årsresultat på 1,8 prosent av inntektene.

Les mer om økonomi i private barnehager på  
barnehagemonitor.no!

Driftstilskuddene private barnehager får varierer med 
opptil 100.000 kroner for en barnehageplass (0-2 år), fra 
én kommune til en annen. For to like store barnehager vil 
forskjellene i tilskudd ofte utgjøre et millionbeløp. Dette gir 
ulike forutsetninger for å oppfylle like krav til kvalitet. 

Les mer om tilskudd til private barnehager på  
barnehagemonitor.no! 
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Hvert år sparer det offentlige store beløp på å benytte private 
barnehager i stedet for kun kommunale. Agenda Kaupang har 
beregnet besparelsen til i gjennomsnitt 2,3 milliarder kroner i 
året. Selv om private barnehager har krav på å bli økonomisk 
likeverdig behandlet, er kommunenes kostnader til egne 
barnehager høyere enn tilskuddene til private barnehager. 

Les mer om økonomi på barnehagemonitor.no! 

Alle nasjonale målinger som er blitt publisert siden 2009  
viser at foreldre til 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 alt i alt 
fornøyde med jobben. 88 prosent av dem som jobber i 
barnehagene har faste stillinger.

Les mer om arbeidsvilkår i barnehagesektoren  
på barnehagemonitor.no! 

Mer enn 95 prosent av de ansatte i private barnehager 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 barnehagene i Norge. De fem største aktørene på 
barnehagedrift i Norge er Oslo kommune, Læringsverkstedet, 
FUS-barnehagene, Trondheim kommune og Espira. 

Les mer om mangfold og eierskap på barnehagemonitor.no! 
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Tre av fire barnehager med registrert profil er private. 
Gjennom ulik pedagogikk og mangfoldig innhold – blant 
annet med vekt på friluftsliv, musikk, gårdsliv, idrett eller 
livssyn – utvikler barnehagesektoren sine tilbud i tråd med 
familienes ønsker og behov.

Les mer om mangfold og eierskap på barnehagemonitor.no! 

Det legemeldte sykefraværet har i ti år vært systematisk 
lavere i private enn i kommunale barnehager. På det meste 
har forskjellen vært 1,6 prosentpoeng på landsbasis. 

Les mer om sykefravær på barnehagemonitor.no! 

Private barnehager innfrir i minst like høy grad som 
kommunale barnehager lovfestede krav om grunnbemanning 
og pedagogtetthet.

Les mer om bemanning på barnehagemonitor.no! 


