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Formålet med undersøkelsen 

• At foreldrene skal få si sin mening om hvordan de opplever 
barnehagetilbudet og barns trivsel i barnehagen 

• Undersøkelsen gir barnehagen og barnehageeier hjelp til å 
vurdere og utvikle barnehagetilbudet 

• Resultatene skal danne grunnlag for dialog  med foreldrene om 
tilbudet i barnehagen  

• Undersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget om norske 
barnehager og data kan bli brukt til tilstandsvurderinger og 
forskning 

• Resultatene kan integreres i direktoratets ståstedsanalyse 

• Statistikk er en del av formålet og deler av resultatene vil bli 
offentlig tilgjengelig på barnehagenivå. De publiserte resultatene 
skal ikke identifisere enkeltsvar fra foreldre 

• Undersøkelsen kan gi foreldre som skal søke barnehageplass 
informasjon om barnehagen (Barnehagefakta) 
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Tema i undersøkelsen 

• Ute og innemiljø 

• Relasjon mellom barn og voksen 

• Barnets trivsel 

• Informasjon 

• Barnets utvikling 

• Medvirkning  

• Henting og levering 

• Tilvenning og skolestart 

• Tilfredshet  

– Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din 
barnehage 

3 



Gjennomføring 

• Undersøkelsen gjennomføres i perioden 1. - 30. november 2016 

• Innenfor temaområdene scores det på en skala fra 5 (helt enig) 
til 0 (vet ikke) 

• Det er kun en av foreldrene som skal svare per barn. 
Barnehagen må derfor avklare / velge hvem av foreldrene 
undersøkelsen sendes til 

• Den som svarer, oppgir ikke navn og det er lagt opp til svært 
strenge regler for visning av resultatene 

• Udir har behandlingsansvar for undersøkelsen og skal sikre at 
opplysningene behandles i samsvar med kravene i 
personopplysningsloven  

• Når barnehageeier velger å delta i undersøkelsen, er alle 
spørsmålene obligatoriske 
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Forts. gjennomføring 

• Spørsmålene er tilgjengelig på følgende språk; 

– Norsk - Engelsk  

– Samisk - Arabisk 

– Somali - Urdu 

– Polsk  - Litauisk 

• Det er rom for å legge inn lokale spørsmål. Dette må meldes til 
Udir innen 30.september.  
– Trondheim ønsker ingen lokale spørsmål dette første året. 
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Hva bør skje før 1. november? 
• Diskuter undersøkelsen i personalgruppen og eventuelt 

hvilke resultater dere forventer 

• Informer foreldrene om at det kommer en undersøkelse, 
hvilke spørsmål som stilles og hva resultatene skal brukes 
til 

• Fagenheten vil være ansvarlig for det tekniske rundt 
undersøkelsen og gjennomfører informasjonsmøte i 
Bystyresalen tirsdag 27.9 kl.; 

– 08.30-09.30 

– 10.00-11.00 

Alle barnehagene må sende en representant til møtet! 

 

Les mer om undersøkelsen og spørsmålene på; 

 Udir.no/Foreldreundersøkelsen i barnehage 
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