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:

Haukvatnet friluftsbarnehager

Saksnummer ESA:
Tilsynets art:

15/1891
Stedlig tilsyn - varslet
Oppfølging av elektronisk tilsyn

Dato for varsling:
Dato for tilsynet:
Dato for siste tilsyn:

14.01.15
12.02.15

Eier:
Styrer/daglig leder:
Tilstede fra barnehagen:

Trondheim kommune
Pål Gerhard Rystad
Foreldrerepresentant Rune Kvilvang – vara i Brukerråd.
Pål Gerhard Rystad - styrer
Anne Karin Baggerud
Siv Akre

Tilstede fra Trondheim kommune:
Merknader og oppfølging etter
forrige tilsyn:

Grunnlag for rapporten:









Stedlig tilsyn
Resultat fra elektronisk tilsyn
Vedtekter
Skriftlige rutiner
Årsplan
Brukerundersøkelse 2013
Informasjon på barnehagens nettside

GJENNOMFØRING AV TILSYNET
Lovhjemmel
§ 2:
Barnehagens innhold

§ 4:
Foreldreråd og
samarbeidsutvalg

§ 4:
Foreldreråd og
samarbeidsutvalg

§ 19:
Politiattest

§ 20:
Taushetsplikt

Sjekkliste
Har barnehagen årsplan for
inneværende år?

Ja
X

Er årsplanen fastsatt av
samarbeidsutvalget?
Har barnehagen etablert
foreldreråd?

X

Har de møter?
Har barnehagen
samarbeidsutvalg?
Hvordan velges dette?
Er sammensetningen i tråd
med lovens krav?

X
X

Er det innhentet
politiattester for alle
ansatte?

X

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

X

Har barnehagen rutine for
behandling av
politiattester?

X

Er det innhentet
taushetsløfte fra alle
ansatte?

X

X

Nei

Merknad/dokumentasjon
Årsplanen er et godt gjennomarbeidet
dokument der hele personalet har vært
involvert. Planen inneholder de fleste
elementene lov og rammeplan krever.
Arbeidet med fagområdene er godt
beskrevet og har med elementer av tenkt
progresjon, men ingen beskrevet plan for
progresjon.
Arbeidet med dokumentasjon og
vurdering er lite beskrevet, men ved tilsyn
får tilsynsmyndigheten beskrevet hvordan
barnehagen jobber med dette.
Årsplanen gir en god beskrivelse av
pedagogisk plattform og pedagogisk
praksis. De har i tillegg egne hefter og
brosjyrer med ulik praktisk informasjon for
foreldre. Dette ser tilsynsmyndigheten
som svært positivt.

Barnehagen bruker foreldrerådet aktivt
på eget initiativ og jobber godt med
foreldremedvirkning. At foreldre opplever
at de blir hørt bekreftes av
foreldrerepresentanten.
Noe uklart om det gis informasjon om
foreldreråd til foreldre.
Foreldrerådet har ikke hatt egne møter.
Foreldrerepresentanter velges på
foreldremøtet.
Ansattrepresentanter velges av styrer.

X

Det bekreftes i møtet at barnehagen har
rutine for innhenting av politiattester som
er i samsvar med barnehageloven m/
forskrift.

Politiattesten registreres og det benyttes
en kvitteringsliste der det registreres at
politiattesten er mottatt. Attestene
makuleres.
Taushetserklæring er innhentet for alle
ansatte. Registreres og legges i
personalarkiv.

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

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

Ja
X

Nei

Merknad/dokumentasjon
Barnehagen har en etablert praksis for
varsling som personalet er kjent med.

§ 22:
Opplysningsplikt til
barnevernstjenesten

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

X

Barnehagen har en etablert praksis for
varsling som personalet er kjent med.

§ 23:
Helsekontroll av barn

Er det hentet inn erklæring
om barns helse fra alle?

X

Helseerklæringsskjema leveres ut sammen
med velkomstbrev der det presiseres at
skjemaet må leveres før oppstart. Noe
uklart om det innhentes legeerklæring for
de barna der foreldre ikke kan levere
egenerklæring, men det presiseres fra
tilsynsmyndigheten at dette må gjøres.

Oppsummering:
Avvik fra loven:
(Defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift)



Ingen avvik.

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)






Tilsynet anbefaler at barnehagen beskriver plan for progresjon for arbeidet med
fagområdene i årsplanen, jf. rammeplan kap. 3.
Tilsynet anbefaler at barnehagen må beskrive og skriftliggjøre hvordan de jobber med
dokumentasjon og vurdering i årsplanen samt tydeliggjør sammenhengen mellom
pedagogisk dokumentasjon og vurdering, jf. rammeplan kap. 4.
Tilsynet anbefaler at informasjon om foreldreråd og intensjon med foreldreråd blir gitt
foreldre hvert år, jf. barnehageloven § 4.

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 15.04.2015.
Vi gjør oppmerksom på at vanlig prosedyre dersom avvik ikke rettes innen rimelig tid, er at
tilsynsmyndigheten fatter vedtak om pålegg om retting, jfr. barnehageloven § 16. Dette vil være et
enkeltvedtak som følger forvaltningslovens regler for saksbehandling.

