
Tilsynsrapport  

Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager §§ 8 og 16;  

§ 8, første ledd: «Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og 
påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.»  
 
§ 8, femte ledd: «Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler 
i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.» 
 
§ 16, første ledd: «Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov».  

 
I Trondheim kommune er Oppvekstkontoret delegert myndigheten til å gjennomføre tilsyn. I henhold 
til vedtak i Formannskapet den 26.9.2011, skal hver barnehage ha stedlig tilsyn minimum hvert fjerde 
år.  

 

Barnehagens navn: 
 

Heimdal barnehager 

 

Saksnummer ESA: 14/16969 

 

Tilsynets art: 
 

Stedlig tilsyn - varslet 
Oppfølging av elektronisk tilsyn 
 

Dato for varsling:  
31.03.14 

Dato for tilsynet: 10.06.14 
 

Dato for siste tilsyn:  
 

Eier: Trondheim kommune  
 

Styrer/daglig leder: Bente Marie Vang 
 

Tilstede fra barnehagen: 
 

Bente Marie Vang - enhetsleder 
Ragnhild Ervik – leder i brukerrådet 

Tilstede fra Trondheim kommune: 
 

Gretha Tangen Pedersen – rådgiver 
Cilje Hinsverk - rådgiver 

Merknader og oppfølging etter 
forrige tilsyn: 
 

 
 
 
 

 

  



GJENNOMFØRING AV TILSYNET  

Lovhjemmel Sjekkliste Ja  Nei Merknad/dokumentasjon 

§ 2: 
Barnehagens innhold 

Har barnehagen årsplan for 
inneværende år? 
Er årsplanen fastsatt av 
brukerrådet(BR)? 

X 
 
X 
 

 Enheten har en årsplan for hver 
avdeling/base, til sammen seks som har 
tilnærmet lik oppbygging/innhold. Alle 
er godkjent i brukerrådet. Bekreftes av 
foreldrerepresentanten. Intensjonen har 
vært at årsplanen skulle være et godt 
arbeidsredskap for personalet og at den 
ble kortere enn den tidligere og mer 
konkret.  

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg/ 
brukerrådet 

Har barnehagen etablert 
foreldreråd? 
Har de møter? 

X 
 
X 
 

 
 
 

Foreldrerådsmøtene gjennomføres pr. 
hus to ganger i året.  

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg/ 
brukerråd 
 

Har barnehagen brukerråd? 
Hvordan velges dette? 
Er sammensetningen i tråd 
med lovens krav? 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
X 
 

Brukerrådet har ca. 5 møter pr. år. 
I første foreldrerådsmøte om høsten 
velges representanter til BR og FAU. 
Sammensetningen har til nå vært 6 
foreldre og en ansatt. Fra 01.08.14 vil 
dette endres slik at det følger 
barnehageloven, jf. reviderte vedtekter 
for Trondheim kommunes barnehager 
om lik representasjon. 

§ 19: 
Politiattest 

Er det innhentet politiattester 
for alle ansatte? 
 
Er det innhentet fra andre 
som regelmessig oppholder 
seg i barnehagen? 
 
Har barnehagen rutine for 
behandling av politiattester? 
 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

 Barnehagen har skriftlig rutine/ 
sjekkliste for registrering av 
politiattester for alle ansatte. Det 
anbefales at rutinen for politiattesten 
endres slik at den beskriver praksis for 
makulering, jf. § 5 i forskrift om 
politiattest i hht barnehageloven 

§ 20: 
Taushetsplikt 

Er det innhentet taushetsløfte 
fra alle ansatte? 

X 
 

 Barnehagen har skriftlig rutine. Skjema 
om taushetsplikt legges i 
personalmappen. 

§ 21:  
Opplysningsplikt til 
sosialtjenesten og den 
kommunale helse- og 
omsorgstjenesten.  

Har barnehagen etablert 
rutine for varsling til/fra 
sosialtjenesten og den 
kommunale helse- og 
omsorgstjenesten (NAV)? 

X 
 

 Barnehagen har egen skriftlig rutine som 
ivaretar praksis for hvordan eksterne 
telefonhenvendelser skal håndteres. 

§ 22:  
Opplysningsplikt til 
barnevernstjenesten 

Har barnehagen (skriftlig) 
rutine for varsling til/fra 
barnevernstjenesten? 
 

X 
 

 Barnehagen har, i tillegg til spes.ped 
håndboka, egen skriftlig rutine som 
ivaretar praksis for hvordan eksterne 
telefonhenvendelser skal håndteres. Det 
gjennomføres månedlige møter der 
bekymringssaker kan meldes. 

§ 23: 
Helsekontroll av barn  

Er det hentet inn erklæring 
om barns helse fra alle?  

X 
 

 Helseerklæring er innhentet for alle 
barna. Legges i barnets mappe. 
Barnehagen her et eget skjema som 
brukes ved oppstart i barnehagen og der 
spørsmål knyttet til helsestasjon inngår. 



Oppsummering: 

Merknader: 

 Det anbefales at rutinen for politiattesten endres slik at den beskriver praksis for makulering, jf. § 5 i 

forskrift om politiattest i hht barnehageloven  

Vi ber om en redegjørelse for hvordan styrer/eier vil følge opp de punkter som er nevnt. Den skal 

sendes til oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no innen 01.07.14. 
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