Årsmelding for barnehager per 15. desember 2019
Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven § 7
andre ledd. Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå vil, i medhold av lov
av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2, jf. § 3-2, benytte oppgavene til
utarbeidelse av offisiell statistikk.
For faglig veiledning kan barnehagene kontakte BASIL ansvarlig i kommunen.
For teknisk support kan barnehagen henvende seg til support@conexus.no.
Se brukerveiledningen for mer informasjon.

1. Opplysninger om kommunen
Kommunenummer:

Kommunens navn:

Bydelsnr:

Bydelsnavn:

2. Opplysninger om barnehagen
A. Adresse-, eier- og kontaktinformasjon
Barnehagens navn:
Besøksadresse:
Postnummer:

Poststed:

Postadresse:
Postnummer:

Poststed:

Eierens navn:
Eiers org. nr:
Organisasjonsnummer:
Kontaktperson i barnehagen:
Telefon:
E-post:
Etablert drift (årstall):

B. Barnehagetype (mer enn ett kryss er mulig):
Ordinær barnehage

Familiebarnehage

Åpen barnehage
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C. Har barnehagen en profil?
Ja

Nei

Hvis ja, kryss av for profil
Friluftsbarnehage
Steinerbarnehage
Montessoribarnehage
Reggio Emilia inspirert barnehage
Gårdsbarnehage
Tros- eller livssynsbarnehage
Språkbarnehage
Kultur/musikk/kunst barnehage
Idrettsbarnehage
Barnehage spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov
Miljøbarnehage
Samisk barnehage
En friluftsavdeling
Barnehage med samisk avdeling

3. Barnehagens organisering
A. Barnehagens eier (Private eiere må også fylle ut pkt. C)

Kommune
Fylkeskommune
Stat
Privat
B. Barnehagens eierform

C. Nærmere beskrivelse av eieren av barnehagen

Menighet/trossamfunn
Studentsamskipnad
Foreldreeiet
Kvinne- og familieforbund/sanitetsforening
Bedriftsbarnehage
Pedagogisk/ideologisk org.
Enkeltperson
Konsern/Aksjeselskap
Stiftelse

Barnehagens godkjenning

D. Hva er dato for siste godkjenning av barnehagen etter barnehageloven §§ 10 eller 11?
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E. Godkjenning: ordinær- og åpen barnehage (jf. barnehageloven § 10)
Godkjent leke- og oppholdsareal (m2)
Eierens vedtektsfestede norm for arealutnytting per barn under 3 år (m2)
Eierens vedtektsfestede norm for arealutnytting per barn 3 år og eldre (m2)

F. Godkjenning: familiebarnehage (jf. barnehageloven § 11)
Er maksimalt antall barn i familiebarnehagen begrenset på grunn av hjemmets egnethet?

Ja

Nei

Ja

Nei

Er familiebarnehagen godkjent som et felleskap med en ordinær barnehage?

Ja

Nei

Er familiebarnehagen godkjent som et enkeltstående hjem?

Ja

Nei

Er familiebarnehagen godkjent for drift i ubebodd hjem?

Ja

Nei

Er noen av hjemmene i familiebarnehagen godkjent for dobbeltgruppe?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Dersom antall barn i familiebarnehagen er begrenset (antall barn)
Er familiebarnehagen godkjent som et felleskap mellom to eller flere hjem?
Hvis ja: Antall hjem

G. Dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning
Har barnehagen per 15.12 fått innvilget midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk
bemanning Jf. Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager §§ 1 og 2?

H. Dispensasjon fra bemanningsnormen
Har barnehagen per 15.12 fått innvilget dispensasjon fra bemanningsnormen
Jf. Barnehageloven § 18?

I. Dispensasjon fra krav om norskferdigheter for ansatte i barnehagen
Har barnehagen dispensasjon fra krav om norskferdigheter for personer med utenlandske
yrkeskvalifikasjoner jf. Barnehageloven § 18b?

J. Åpningstider
Når åpner barnehagen:

:

Når stenger barnehagen:

:

Timer per dag:

Dager i uken:

Måneder i året:

K. Tilsyn fra barnehagenmyndighetene (jf. barnehageloven § 16)
Har barnehagemyndighetene (kommunen) de siste 12 måneder gjennomført
stedlig og/eller skriftlig tilsyn i barnehagen (§ 16)?

Ja

Nei

Hvis ja, kryss av for hvilken type tilsyn (mer enn ett kryss mulig):

Stedlig

Skriftlig
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4. Opplysninger om antall barn i barnehagen
A. Antall barn etter alder og oppholdstid per uke, inkludert barn i familiebarnehage

0 år født
2019

1 år født
1.1231.12
2018

1 år født
1.130.11
2018

2 år født
2017

3 år født
2016

4 år født
2015

5 år født
2014

6 år født
2013

Sum barn

0-8
timer
9-16
timer
17-24
timer
25-32
timer
33-40
timer
41 timer
eller mer
Sum

B. Antall barn i familiebarnehage etter alder og oppholdstid per uke (er inkludert i pkt. A)

0 år født
2019

1 år født
1.1231.12
2018

1 år født
1.130.11
2018

2 år født
2017

3 år født
2016

4 år født
2015

5 år født
2014

6 år født
2013

Sum barn

Til og
med 32
timer
33-40
timer
41 timer
eller mer
Sum

C. Antall barn i åpen barnehage etter oppholdstid per uke: (er ikke inkludert i 4A eller 4B)
6-15 timer
16 timer eller mer
Sum

D. Avdelingsorganisering

Er barnehagen primært organisert som avdelingsbarnehage eller basebarnehage/avdelingsfri?
Avdelingsbarnehage
Basebarnehage/avdelingsfri
Barnehagen består av en avdeling
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E. Gruppestørrelse

Hvor mange stabile barnegrupper er det i barnehagen?
Hva er vanligste gruppestørrelse for (gjennomsnittlig antall barn):
Småbarnsgrupper:
Storbarnsgrupper:
Aldersblandede grupper:

5. Minoritetsspråklige barn i barnehage
A. Antall barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk etter alder og
oppholdstid per uke (se veiledning)
0 år født
2019

1 år født
2018

2 år født
2017

3 år født
2016

4 år født
2015

5 år født
2014

6 år født
2013

Sum
bhg.barn

Til og med
32
timer
33-40
timer
41 timer
eller mer
Sum

B. Oppgi antall minoritetsspråklige barn som får styrket norskopplæring i form av
ekstra personalressurser.

C. Har barnehagen samarbeidet systematisk med andre tjenester for å bedre
språkforståelsen til barna oppgitt i 5A?

Ja

Nei

Hvis ja, kryss av for hvilke tjenester barnehagen samarbeider med
Norskopplæring for voksne

PPT

Helsestasjon

Andre tjenester

Skole
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6. Barn med nedsatt funksjonsevne, spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring
A. Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a
0 år født
2019

1 år født
2018

2 år født
2017

3 år født
2016

4 år født
2015

5 år født
2014

6 år født
2013

Sum
barn

Antall
jenter
Antall
gutter
Sum
B. Antall barn med nedsatt funksjonsevne med vedtak etter barnehageloven § 19 g annet ledd
Antall barn:
C. Antall barn som får tegnspråkopplæring med vedtak etter barnehageloven § 19 h
Antall barn:
D. Har barnehagen blitt tildelt ekstra ressurser til arbeid med barnegrupper med utvidet behov for
tilpasning/tilrettelegging som ikke er oppgitt i punkt 6 A, B og C?
Ja

Nei

7. Foreldrebetaling
A. Hvor mye betaler foreldrene månedlig i kostpenger per barn med hel plass i
barnehagen?
B. Tilsvarer foreldrebetalingen fastsatt maksimalpris?

Ja

Nei

Hvis nei, ligger foreldrebetalingen over eller under fastsatt maksimalpris?

Under

Over

Hvis over fastsatt maksimalpris, hva er årsaken (jf. Forskrift om foreldrebetaling i
barnehager, §4)?

Fare for nedleggelse av
økonomiske årsaker

Annet, spesifiser her:

Kvaliteten på barnehagetilbudet
ellers vil rammes
Spesielle aktiviteter
Annet (spesifiser her)

C. Betaler foreldrene for turer eller aktiviteter utover kostpenger. Hvor mye
utgjør det omtrent per år?
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8. Opplysninger om stillinger og personale
A. Årsverk per 15.12. 50 prosent stilling føres som 0,5
Totalt

Herav på
dispensasjon fra
utdanningskravet
(midlertidig)

Herav på
dispensasjon fra
utdanningskravet
(varig)

Herav i
familiebarnehage

Herav eier i
barnehagen

Styrer
Pedagogisk leder
Annen
grunnbemanning
Personale som gir
særskilt
språkstimulering til
minoritetsspråklige
barn
Personale som
utfører arbeid
knyttet til
barn/barnegrupper
som krever ekstra
ressursinnsats
Administrativt /
merkantilt personale
Vaktmester,
rengjøring og kokk
Totalt
Lærling

B. Antall ansatte per 15.12 etter kjønn
Kvinner

Menn

Styrer
Pedagogisk leder
Annen grunnbemanning
Personale som gir særskilt språkstimulering til
minoritetsspråklige barn
Personale som utfører arbeid knyttet til
barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats
Administrativt / merkantilt personale
Vaktmester, rengjøring og kokk
Totalt
Lærling
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C. Antall ansatte per 15.12. etter høyeste fullførte utdanning
Pedagogisk
utdanning som
*Med
tilsvarer
relevant
utdanningskrav- tilleggsutdan
et til styrer/
ning (minst
Barnehage
pedagogisk
15.
- lærer
leder
studiepoeng)

Annen
pedagogisk
utdanning

Annen
universitet Barne og
/
ungdomshøyskolefagutdanning arbeider

Fagarbeiderutdanning

Annen
bakgrunn

Annen
pedagogisk
utdanning

Annen
universitet Barne og
/
ungdomshøyskolefagutdanning arbeider

Fagarbeiderutdanning

Annen
bakgrunn

Styrer
Pedagogisk
leder
Annen
grunnbemanning
Personale som
gir særskilt
språkstimulering
til
minoritetsspråkli
ge barn
Personale som
utfører arbeid
knyttet til
barn/barnegrupp
er som krever
ekstra
ressursinnsats
Totalt

D. Utdanning vektet med årsverksprosent per 15.12.
Pedagogisk
utdanning som
*Med
tilsvarer
relevant
utdanningskrav- tilleggsutdan
et til styrer/
ning (minst
Barnehage
pedagogisk
15.
- lærer
leder
studiepoeng)
Styrer
Pedagogisk
leder
Annen
grunnbemanning
Personale som
gir særskilt
språkstimulering
til
minoritetsspråkli
ge barn
Personale som
utfører arbeid
knyttet til
barn/barnegrupp
er som krever
ekstra
ressursinnsats
Totalt
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9. Merknader fra barnehagen

Dette skjemaet skal fylles ut av hver barnehage og rapporteres elektronisk. Opplysningene vil bli benyttet av
Statistisk sentralbyrå til å utarbeide offisiell statistikk og KOSTRA-nøkkeltall på barnehagefeltet. For ikkekommunale barnehager er opplysningene grunnlag for tildeling av kommunalt tilskudd.
Opplysningene er gitt av (navn):

10. Merknader fra barnehagen
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