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:

Brundalen barnehager

Saksnummer ESA:

15/47626

Tilsynets art:

Stedlig tilsyn - varslet
Oppfølging av elektronisk tilsyn

Dato for varsling:

14.9.2015

Dato for tilsynet:

13.10.2015

Eier:

Trondheim kommune

Styrer/daglig leder:

Margrethe Midtsand

Tilstede fra barnehagen:

Margrethe Midtsand – enhetsleder
Silje Hegle Kalland – medlem Brukerråd
Anne-Karin Baggerud
Siv Akre

Tilstede fra Trondheim kommune:

Grunnlag for rapporten:







Stedlig tilsyn
Resultat fra elektronisk tilsyn
Skriftlige rutiner
Årsplan
Informasjon på barnehagens nettside

GJENNOMFØRING AV TILSYNET
Lovhjemmel
§ 2:
Barnehagens innhold

§ 4:
Foreldreråd og
samarbeidsutvalg

§ 4:
Foreldreråd og
samarbeidsutvalg

§ 19:
Politiattest

Sjekkliste
Har barnehagen årsplan for
inneværende år?
Er årsplanen fastsatt av
samarbeidsutvalget?
Inneholder årsplanen de
områder som rammeplanen
krever?
Er foreldrene informert om at
de utgjør et foreldreråd?
Har barnehagen etablert
foreldreråd?
Har de møter?
Har barnehagen
samarbeidsutvalg?
Hvordan velges dette?
Er sammensetningen i tråd
med lovens krav?

Ja

Er det innhentet politiattester
for alle ansatte?

X

Er det innhentet fra andre
som regelmessig oppholder
seg i barnehagen?

Nei

X
X
X

X

X

Merknad/dokumentasjon
En god og innholdsrik årsplan,
men barnehagen må være mer
konkret på progresjon og
fagområder. De må også beskrive
mer utfyllende på område
dokumentasjon og vurdering.
Barnehagen har et brukerråd og
FAU, men det blir ikke gitt
informasjon om foreldreråd.
Dette bør inn som et punkt på
første foreldremøte hver høst.
Samarbeidsutvalget/brukerrådet
velges på foreldremøte på
høsten.

X

Barnehagen har skrevet ned sine
rutiner rundt politiattester. Alt
arbeid er i tråd med regelverket.

X

Har barnehagen rutine for
behandling av politiattester?

X

§ 20:
Taushetsplikt

Er det innhentet taushetsløfte
fra alle ansatte?

X

§ 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

§ 22:
Opplysningsplikt til
barnevernstjenesten

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

X

§ 23:
Helsekontroll av barn

Er det hentet inn erklæring
om barns helse fra alle?

X

Enhetsleder beskriver en praksis
som er i tråd med regelverket.
Disse rutinene bør skrives ned.
Alle må gjøres oppmerksom på at
opplysningsplikt etter § 21 krever
samtykke fra den det gjelder.
Enhetsleder beskriver en praksis
som er i tråd med regelverket.
Disse rutinene bør skrives ned.

Oppsummering:
Enhetsleder gir inntrykk av en barnehage som har god kvalitet i arbeidet med barna og i forhold til
regelverksetterlevelse. De beskriver et godt fundament av pedagogisk tenkning, verdier og barnesyn.
De har gode rutiner for oppfølging og opplæring av nytt personale i barnehagen som ivaretar
punktene ovenfor.

De har jobbet bevisst med både progresjon og fagområdene og dokumentasjon og vurdering, men
mangler en del av skriftliggjøring av denne praksisen inn i årsplanen.
Enhetsleder beskriver en praksis som ivaretar foreldremedvirkning inn i årsplanarbeidet på en god
måte og i god tid før den fastsettes. Dette bekreftes av foreldrerepresentanten.

Merknader:
(Merknader defineres som forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der
tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial)

Barnehagen mangler en konkret beskrivelse av vurderingsarbeidet i årsplanen.
Barnehagen må beskrive arbeid med alle fagområdene i årsplanen samt være mer utfyllende og
konkret på hvordan de tenker progresjon i sitt arbeid.
Vi ber om en redegjørelse for hvordan styrer vil følge opp de punkter som er nevnt. Den skal sendes
til oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no innen 20.11.2015.

