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SAK: 

«Nye» Hafslo barnehage 

 

Barnetalprognose Hafslo krins 
 

For barnehageopptaket generelt er desse faktorane vesentlege: 

 kven som har rett på barnehageplass. Retten til barnehageplass gjeld no ved fylte eitt år 

frå barn fødde før 1. september til barn fødde før 1. desember.  

 storleiken på dei årskulla som tel som to barnehageplassar (dei minste barnehagebarna 

tel som to barnehageplassar fram til august det året dei fyller tre år)  

 differansen mellom eittårings-kullet som skal byrja i barnehagen og  

seksåringane som skal byrja på skulen  

 tilflytting og utflytting 

 fordelinga av årskullet mellom krinsane 

 omfanget av suppleringsopptaket  

Tal eittåringar og tal toåringar er sentrale faktorar då desse barna tel for to 

barnehageplassar. Fleire store årskull etter kvarandre vil gje eit større press på 

barnehagekapasiteten enn dersom det er litt variasjon i fødselstala eventuelt jamne 

årskull. Suppleringsopptak i januar der det også kjem inn endå fleire barn som tel to 

plassar – såkalla «0-åringar»- gjer at presset på barnehagekapasiteten er ekstra stort 

i vårhalvåret.     

  

 

Talet på barn fødde i Hafslo krins varierer mykje frå år til år. Ser ein på dei siste tolv 

åra, så er det høgaste fødselstalet 23 barn (2009) og det lågaste fødselstalet 12 barn 

(2016). Dei siste fem åra har det veksla annakvart år med fødselstal kring 20 barn og 

12-13 barn det neste året. Førebels tal tyder på at årskullet 2021 truleg ikkje vert eit 

stort årskull. Det høgaste fødselskullet etter år 2000 kom i 2005. Då blei det fødd 30 

barn i Hafslo krins. Også i 2003 var det eit stort årsku. Det samsvarar med utbygginga 

av Hestnes-feltet.     

 

 

Årskull 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fødde 
Hafslo  

23 14 17 16 22 21 21 12 20 12 19 13 

Årskull 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fødde 
Hafslo  

16 13 16 26 11 30 18 18 17 



 

Dersom ein ser på tilflytting for barn i barnehagealder, i denne samanhengen rekna 

som utviklinga frå tal barn fødde i eitt årskull og samanlikna med kor mange som 

byrjar i 1. klasse i det same årskulllet, så er det ei netto tilflytting i nesten alle 

årskull fødde frå 2000 og fram til 2012 med unnatak for tre årskull der talet fødde og 

talet førsteklassingar er det same. For dei to siste årskulla som har byrja i skulen er 

det ei netto fråflytting.  

 

For både årskull fødde i 2013 og 2014, er det tre færre barn som byrja i skulen 

samanlikna med tal fødde. Utifrå tal barn i kvart årskull i Hafslo krins i dag, så er det 

lite tilflytting også for årskulla fødde 2015–2019. Eit stort unnatak er årskullet fødd  

i 2016. Per januar 2021 er det 10 fleire barn i det årskullet enn når dei vart fødde.  

Nedanfor er det ført opp snitt fødde i perioden 2000-2020, siste 10 år og siste 5 år  
i tillegg til snitt for tilflytting. Ser ein på heile perioden frå 2000 til 2020, veks kvart 
årskull med i snitt 1,46 barn. Snitt tilflytting for siste 10 år og siste 5 år er likt;  
0,6 barn. Såleis har tilflyttinga til Hafslo gått ned siste 10 og 5 år samanlikna med 
heile perioden frå 2000.      

 

Det kan også vera interessant i denne samanhengen å sjå på tal kvinner i alders-

gruppa 20–49 år. Tala under er henta frå SSB og syner utviklinga når det gjeld tal 

kvinner i alderen 20-49 år:  
 

Kvinner 20–49 år* 2001 2011 2015 2019 

Skjolden 78 66 66 61 

Luster  92 83 82 78 

Gaupne 263 269 282 283 

Indre Hafslo 90 74 81 93 

Jostedal 70 72 75 72 

Hafslo 238 252 266 260 

Solvorn 49 51 48 43 

Veitastrond 17 19 13 13 

Sum 897 886 913 903 
*) På grunnkrinsnivå har SSB inndeling i aldersgruppene 20-24 år, 25-29 år og 30-49 år. 

Snitt fødde årskull 2000 – 2020  17,8  Snitt tilflytting 2000 – 2020  1,46 

Snitt fødde årskull 2011 – 2020  17,3  Snitt tilflytting siste 10 år  0,6  

Snitt fødde årskull 2016 – 2020  15,2  Snitt tilflytting siste 5 år 0,6  

 

Årskull 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Årstal byrja  
1. klasse  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tilflytting 
Hafslo 4 2 4 2 4 0 0 2 1 0 2 5 2 -3 -3 

 



 

For Hafslo sin del ser me at det har vore ein auke med tal kvinner i krinsen frå 2000 

samanlikna med 2019, men ein nedgang frå 2015 til 2019. Desse tala er likevel berre 

ein liten del av biletet når ein vurderer fødetalprognosar, og seier til dømes ingenting 

om tal barn per kvinne. 

 

 
 

Dersom ein tek utgangspunkt i tal kvinner med folkeregistrert adresse i Hafslo krins  

ved utgangen av 2020 og framskriv fordelinga årskull for årskull fram til 2030,  

så viser desse tala at det vil vera ein nedgang i tal kvinner på Hafslo i perioden  

2021–2030 på omlag 8 %. Dette er usikre tal då det naturlegvis er uvisst kor mange 

som flyttar ut eller inn av kommunen for å studera eller arbeida. Diagrammet er 

berre ein indikasjon på at det samla sett er noko færre kvinner i årskulla som utgjer 

aldersgruppa 24–44 år i 2030 enn i 2020 gitt at ingen flyttar.  

 

Barnehagekapasiteten på Hafslo på kort sikt  

Våren 2021 vert det nytta til saman 131 barnehageplassar i Hafslo og Gamlestova 

barnehage. Maksimal samla barnehagekapasitet på Hafslo er 144 barnehageplassar; 

Hafslo barnehage er godkjend for 60 barnehageplassar medan Gamlestova kan 

maksimalt ha 84 barnehageplassar inkludert bruk av styrarbustaden/Stova.      

 

Per dato er det overkapasitet i høve barnehageplassar i sjølve Hafslo krins. Særleg 

Gamlestova har fungert som avlasting når det har vore fullt i nabokrinsar,  

til dømes på Indre Hafslo. Dette har vore til stor nytte for å kunne avvikla eit 

suppleringsopptak der alle søkjarar vanlegvis skal få tilbod om barnehageplass.  

 

I dei komande to suppleringsopptaka, vil det truleg verta fullt i Solvorn barnehage.  

I så fall er det nærliggjande å tilby barnehageplass på Hafslo for dei som er på 

venteliste i Solvorn krins. På same måte som i Gaupne og andre krinsar er det 

suppleringsopptaket som først og fremst vil utfordra kapasiteten.  
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Barnehagekapasiteten i Luster på lengre sikt 

Statistisk sentrabyrå (SSB) si nyaste folketalsframskriving vart publisert i august 2020. 

Hovudalternativet (MMMM) for folketalsframskrivinga fram til 2050 er mindre 

optimistisk enn den førre framskrivinga som vart lagt fram i 2018. Vestland 

fylkeskommune har også utarbeidd eigne prognosar. Deira prognose ligg midt  

i mellom 2018- og 2020-framskrivinga til SSB. Utifrå dei faktiske tala i barnehagane  

i dag, så verkar SSB sin prognose frå 2020 meir sannsynleg enn 2018-prognosen. 

 

Diagrammet på førre side syner at SSB forventar stor nedgang i tal barn i barnehage-

alder, dvs. aldersgruppa 0-5 år, frå 2020 og fram til 2026. Deretter flatar kurva ut 

mot 2030. Prognosen til SSB spår at det vert 62 færre barn i aldersgruppa 0-5 år frå 

2021 til 2030. Det er ein nedgang på omlag 18 %. For barn i grunnskulealder meiner 

SSB det vert 56 færre elevar frå 2021 til 2030, det vil seia ein nedgang på 9 %.  

 

Den raude prikken i diagrammet over syner det faktiske talet barn i aldersgruppa  

0-5 år i 2019. Det talet er lågare enn det SSB-prognosen frå 2018 tilsa. Ut frå det 

talgrunnlaget kommunen sit med i dag, ligg det faktiske talet for 2021 i den aktuelle 

aldersgruppa noko over SSB-prognosen frå 2020, Det store fallet i tal barn frå 2020 til 

2021 vert difor truleg ikkje så stort som prognosen over spår. I alle tilfelle er 

tendensen klar. Tal barn i barnehagealder i Luster vil gå nedover i åra som kjem.  

Det som er usikkert er kor stor nedgangen vert og kvar denne nedgangen vil visa  

seg mest.    

Styrketilhøvet mellom Hafslo og Gaupne kontra “oppvekstsenterkrinsane” er omlag 

60–40 når det gjeld tal barn i barneskule-alder. Sjølv om tal barn svingar mykje 

mellom årskulla, så har dette 60-40-tilhøvet vist seg ganske stabilt dei siste 10 åra. 

 



 

Går ein 20 år attende i tid, var balansen mellom Gaupne og Hafslo og dei andre 

krinsane meir lik 55-45. Sett i eit lengre perspektiv har det vorte fleire barn i Gaupne 

og på Hafslo enn ute i krinsane. Det er nok ikkje usannsynleg at dette er ein tendens 

som vil forsterka seg i åra frametter. I dette biletet spelar naturleg nok både 

fødselstal og tilflytting-fråflytting ei stor rolle, det vera seg såkalla indre 

sentralisering eller flytting til-frå kommunen.  

 

På lengre sikt er det fleire faktorar som peikar på at den største tilflyttinga til 

kommunen truleg vil vera på aksen Gaupne – Hafslo – Sogndal, og kanskje aller mest 

på Hafslo gitt nytt stort byggefelt og nær avstand til Sogndal kommune.  

 

I kor stor grad fødselskulla vil auka med eit stort byggefelt er vanskeleg å seia.  

På den eine sida vil eit nytt byggefelt innebera ein del tilflytting av unge familiar,  

noko som naturleg nok vil vera positivt for fødsels- og innflyttingstala. På den andre 

sida er det / vil det vera nedgang i fødselstala i andre delar av krinsen, t.d. Hestnes. 

Då er spørsmålet om kor mange nye barn som kjem i det nye byggefeltet samanlikna 

med nedgangen i tal barn elles i krinsen. Elles vil variasjonen mellom årskulla ha noko 

å seia. Fleire store årskull etter kvarandre vil krevja god barnehagekapasitet.    

 

Ei eventuell ombygging av Luster vidaregåande skule med utgangspunkt i føretrekt 

alternativ frå Sign Arkitektur, vil gje ein maksimal kapasitet på 165 barnehageplassar 

i Hafslo krins fordelt på Hafslo barnehage (60 plassar) og “Nye” Hafslo barnehage  

(96 + 9 plassar). Noverande kapasitet er maksimalt 144 plassar. Den planlagte 

kapasitetsauken med ein ny barnehage synest å vera tilstrekkeleg dei næraste åra.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


