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Kommunale og private barnehager
• 22 kommunale barnehager inkl. 4 i oppvekstsenter

• 33 private barnehager, tilsyn og veiledningsansvar

• Ingen familiebarnehager igjen i Bodø

Barnehagekontoret:
3.5 årsverk + 1 årsverk finansiert av kompetansemidler
Veiledning, kompetanseheving, tilsyn

Den største utfordringen i sektoren nå er rekruttering av 
barnehagelærere



Våre primæroppgaver
Barnehageplasser

- Tilbys gjennom hovedopptak-suppleringsopptak og 
løpende opptak

• Plass til 1-åringene 
- Fødselstallene er nedadgående – ledige plasser totalt i 
kommunen

• Samarbeid med private barnehager
- En barnehagesektor – samarbeidsavtale med PBL

• Pedagognorm og bemanningsnorm 
- er lovfestet- gir likebehandling – bedre kvalitet

• Faglig utvikling 
- kvalitetsplan, til politisk behandling i desember

• Driftsøkonomi
- Kostnadseffektive kommunale barnehager
- Dyktige styrere



Årets opptak
• I årets hovedopptak og suppleringsopptak var det totalt 580 

søkere med rett til plass (barn født før 1 des-18) 

- pr. 14.10.19 er det totalt 648 barn som har fått plass 
- 45 av dem er barn som ikke har rett til plass(født etter 1. des-18)

-ca 50 1-åringer står på venteliste(tilflyttere, ønsker plass i nær     
barnehage, ønsker plass høst-20)

• Ledige plasser: 
Pr 14.10.19 ca. 90 ledig barnehageplasser totalt i kommunen. 
70 av plassene kan benyttes til barn under 3 år (Ett barn under 3 år opptar 
2 plasser)

41 barn under 3 år kan tilbys plass
Det er i hovedsak ledige plasser for barn under 3 år i Rønvik og 
Alstad/ Grønnåsen området. 

Pressområdene er Tverlandet, Mørkved og Sentrum



Barn som blir 1 år i 2020
• Februar: 52 barn født i Bodø

• Mars: 39 barn født i Bodø

• April: 37 barn født i Bodø

• I tillegg er det  19 barn fra Tverlandet som har plass i andre 
bydeler men som ønsker overføring til Tverlandet. Ved 
overføring ville det frigitt kapasitet fra Mørkved/Alstad 
området.
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