
Tilsynsrapport  
 

Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager.  I henhold til lovens § 8 er kommunen lokal 

barnehagemyndighet, og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 

regelverk. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den 

utstrekning det anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver. I henhold til § 16 kan 

kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. 
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GJENNOMFØRING AV TILSYNET  

Bakgrunnen for tilsynet var en alvorlig hendelse i barnehagen den 8. april 2015. En avdeling hadde 

vært på tur i skogen og barna hadde håndtert øks. Et barn hadde kommet i skade for å hugge det 

andre barnet i høyre pekefinger, slik at den måtte amputeres. 

Oppvekstkontoret åpnet tilsynssak 9. april, umiddelbart etter at vi ble gjort kjent med hendelsen. 

Barnehagens fungerende styrer tok da kontakt med leder for Oppvekstkontoret og informerte om 

hendelsen. Styrer informerte om at han hadde stoppet all bruk av øks inntil videre. 

Oppvekstkontoret og Miljøenheten gjennomførte et felles tilsynsbesøk i barnehagen tirsdag 12. mai 

2015. Oppvekstkontoret godkjenner og fører tilsyn etter Lov om barnehager. Miljøenheten 

godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. hjemlet i folkehelseloven. 

Barnehagen hadde i forkant av tilsynsmøtet sendt en redegjørelse til tilsynsmyndigheten med 

følgende innhold: 

 



 Barnehagens beskrivelse og vurdering av hendelsen 

 Hvilke rutiner var gjeldende på turen 

 Risikovurdering ved slike turer 

 Inneholder rutinene prosedyrer for å ivareta/unngå en slik hendelse?  

 Endring av praksis som en konsekvens av hendelsen 

 Barnehagens rutiner for foreldresamarbeid ved ulykke/skade på barn 

 

Vår vurdering: 

I tilsynsmøtet redegjorde styrer og pedagogisk leder  fra hendelsesforløpet og omstendighetene 

rundt ulykken. 

Granåsen barnehager har rutiner som skal ta vare på sikkerheten når de er på tur, og ved ulykke eller 

alvorlig skade. Barnehagen følger beredskapsplanen for kommunen som ligger i kommunens 

kvalitetssikringssystem Kvaliteket. Utover dette har barnehagen egne rutiner for telling av barn. 

Når det gjelder rutine for bruk av øks og eventuelle andre farlige redskap, har barnehagen ikke laget 

en egen rutine for dette. Her finnes det bare uskrevne regler. Her ser barnehagen klart at det burde 

være en risikovurdering i forkant, og en klar rutine for bruk av øks sammen med barna. Barnehagen 

erkjenner at saken handler om uaktsomhet. Som en konsekvens av dette er all aktivitet med øks og 

andre redskaper som kan føre til en alvorlig ulykke stoppet. Enhetsleder har gitt beskjed til alle 

ansatte om at de skal gjennomgå alle aktiviteter og vurdere risiko. 

Barnehagens rutiner for foreldresamarbeid ved ulykke/skade på barn ble fulgt i denne saken. 

Tilsynsmyndigheten vurderer denne oppfølgingen som god nok. 

Bemanningen på denne aktuelle turen var god. 14 barn og tre faste voksne og en praksiselev som var 

godt kjent med barnegruppen deltok på turen.  

Oppvekstkontoret problematiserte i møtet hvilke faglige vurderinger som ble lagt til grunn for at 

barnehagebarn skal kunne håndtere en øks og hvilke risikovurderinger er gjort? Hvordan er barnets 

forutsetninger for å vurdere situasjonen/aktiviteten?  Her var barnehagen uklar i sine vurderinger. 

Tilsynsmyndigheten konkluderer med at barnehagen har opptrådt uforsvarlig når det gjelder rutiner 

og risikovurderinger i forbindelse med barns bruk av øks. Oppvekstkontoret har ikke hjemmel til å 

forby barnehagen å la barna bruke øks. Det er barnehagens styrer som har det formelle ansvaret for 

å påse at all aktivitet i barnehagens regi er forsvarlig. Oppvekstkontoret legger også til grunn at 

fagkompetansen til pedagoger i barnehage, skal ivareta gode faglige vurderinger rundt barns 

forutsetninger for lek med farlig redskap. 

 

Avvik – Merknader 
Oppvekstkontoret avdekket ved tilsynet fire avvik fra barnehageloven. Vi  vurderer at de påpekte 

forholdene ved barnehagen ikke er i samsvar med barnehageloven.  

 



Avvik: 

1. Barnehagen mangler  konkrete risikovurderinger når det gjelder bruk av farlige redskap 

2. Barnehagen mangler klare rutiner for bruk av øks og annet farlig redskap 

3. Barnehagen har ikke et godt nok system for å sikre at alle ansatte er kjent med barnehagens 

rutiner 

4. Barnehagen har ikke foretatt en god nok faglig vurdering av barnas evne og forutsetninger 

for å vurdere konsekvensene av denne type aktivitet 

 

Oppvekstkontoret vil sende ut forhåndsvarsel om pålegg om retting av avvik i eget brev. 


