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Merknader til høringsnotat: 
Nytt finansieringssystem for Ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. 

 
Vi i Toppen Familiebarnehage ser med bekymring på høringsnotatet fra Departementet om nytt 

finansieringssystem for ikke- kommunale barnehager.  

 

”Kostnadsanalyser gjennomført av Fürst og Høverstad viser at gjennomsnittlige ordinære 

driftskostnader i ikke-kommunale familiebarnehager ligger betydelig under kostnadene i ordinære 

ikke-kommunale barnehager. Departementet foreslår derfor at kommunen skal ha egne tilskuddssatser 

for familiebarnehager.” 

 

Familiebarnehagers styrke er at det som oftest er en fast person i avdelingen til en hver tid. Dette betyr 

at det er meget forutsigbart både for barna, foreldrene og vi som jobber i barnehagen. Vi har lange 

dager uten noen form for møtevirksomhet på dagtid, alle faglige møter og veiledning foregår på 

kveldstid.  

Vi stiller hjemmene våre til disposisjon. Dette kan jo virke som en billig måte å drive en barnehage på, 

men det er knyttet en rekke utgifter til bruk av private hjem. Slitasje på hus og møbler, strøm, 

kontorutgifter, innkjøp av leker, hobbymateriell, mat og andre husholdningsartikler. Noe av dette får 

vi igjen på standardfradraget, men ikke på langt nær den faktiske kostnaden. 

Vi vasker og rengjør det meste av hus og leker selv hver dag. Vi gjør innkjøp, planlegger, er 

vaktmestere, forbereder oss, har foreldremøter, foreldresamtaler, veiledning av assistenter, fagdager og 

kurs. Vi har åpningstid fra 0730 -1600. Ofte kommer barna før åpningstid og blir hentet etter 

stengetid.  

Ja, det er mye jobb med en familiebarnehage, men vi brenner for denne måten å drive barnehage på. 

Ikke alle barn skal gå i store barnehager, noen har behov for mindre grupper. Dette bør Departementet 

og kommunen også verdsette. Det er viktig med et mangfoldig barnehagetilbud der foreldrene selv får 

velge hva deres barn har behov for. Vi får svært mange gode tilbakemeldinger på måten vi driver på, 

og søknaden til vår barnehage er stor. Undersøkelser på foreldres tilfredshet med barnehager har også 

flere ganger sendt familiebarnehagene helt i toppsjiktet som f.eks i Trondheim i 2007. 

Lønnen vår må være i samsvar med de faktiske timene og utgiftene vi har i familiebarnehagen! 

 

Undertegnede jobber som førskolelærer og styrer for Toppen Familiebarnehage. Jeg har tre avdelinger 

under meg som jeg veileder og har det pedagogiske ansvaret for. Jeg har også egen avdeling hjemme 

hos meg selv. Hver avdeling har sin egen økonomi som i dag gir en inntekt som samsvarer med de 

ulempene som å åpne hjemmet sitt for en barnehage medfører. Flertallet av familiebarnehagene drives 

på denne måten, og det vil være synd om enkelte store drivere som kun ser muligheten til å tjene store 

penger ved å omgå lovverket skal ødelegge for oss alle. Dette kan ikke og skal ikke gå utover oss 

vanlige familiebarnehager som driver små enkeltforetak slik ordningen var tenkt. At enkelte utnytter 

systemet bør avdekkes gjennom kommunens tilsynsordning og korrigeres. En redusering av 

tilskuddene til familiebarnehagene vil i alle fall for vår del gjøre det uinteressant å fortsette med denne 

driften. Og tenker flere som oss, vil mange verdifulle barnehageplasser forsvinne. Og ikke minst vil vi 

miste et godt alternativ til de barn og foreldre som i dag forteller oss hvor glade de er som får ha barna 

sine i en liten og god familiebarnehage. 

 

Vi håper at dere som sitter og skal bestemme fremtiden til familiebarnehagene, ser behovet for den og 

ser behovet for å ivareta det mangfoldet vi har av ulike barnehager i Norge. 

 

Med vennlig hilsen Anett Brandsæter, styrer,   

på vegne av Toppen Familiebarnehage i Stjørdal. 

 


