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Vedtak med pålegg om retting etter tilsyn ved Lade barnehager som består av Stabburet, 
Korsvika og Østmarkneset barnehager  
 

Vedtak: 
Etter forvaltningsloven § 16 varsles barnehagen om at Trondheim kommune kan komme til å vedta 
følgende pålegg: 

1 )  Barnehageeier må sørge for at Stabburet barnehage, Korsvika barnehage og Østmarkneset  
 barnehage har hvert sitt foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
2)  Barnehageeier må sørge for at saker av viktighet blir fremlagt for barnehagens  
 samarbeidsutvalg for å sikre foreldregruppens medvirkning. 
3)  Barnehageeier må sørge for at hver gruppe (ansatte og foreldre) er likt representert  
 i barnehagens samarbeidsutvalg. 
4)  Barnehageeier må sørge for at samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende  
 og samordnende organ. 
 
Pålegget innebærer at:   

1. Barnehageeier må etablere et foreldreråd og et samarbeidsutvalg ved Stabburet, Korsvika og 
Østmarkneset barnehager. 

2. Barnehageeier må sørge for at saker av viktighet blir fremlagt for barnehagens samarbeidsutvalg 
for å sikre foreldregruppens medvirkning, slik som å fastsette årsplan, forslag til budsjettendringer, 
arealutnyttelse mv.  

3. Barnehageeier må sørge for at hver gruppe (ansatte og foreldre) er likt representert i barnehagens 
samarbeidsutvalg i Stabburet, Korsvika og Østmarkneset barnehager. 

4. Samarbeidsutvalget må sammen finne felles løsninger for å sikre at samarbeidsutvalget  
er rådgivende, kontaktskapende og samordnende jf. § 4, tredje ledd. 

5)  Barnehageeier må sørge for at alle barns behov for en oversiktlig, forutsigbar og trygg  
 hverdag blir ivaretatt ved Stabburet barnehage.  
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Pålegget innebærer at:  

1. Barnehageeier må sørge for at nye rutiner om organisering blir etablert og praktisert i alle grupper, 
på begge baser ved Stabburet barnehage. 

6)  Barnehageeier må sørge for at alle ansatte involveres i refleksjoner som vurderingsarbeidet  
 skal bygge på. 

Pålegget innebærer at: 

1. Barnehageeier må utarbeide en plan for barnehagens vurderingsarbeid innen 30.11.20. 

7)  Barnehageeier må sørge for at mobbing og krenkelser fra barn og voksne avdekkes  
 og stoppes.  
 
Pålegget innebærer at: 

1. Barnehageeier må lage en plan for å forebygge, avdekke, stoppe, og iverksette tiltak mot mobbing 
og krenkelser fra barn og voksne. 

2. Barnehageeier må sørge for at alle ansatte er kjent med planen og kan iverksette tiltak for å stoppe 
mobbing og krenkelser. 

8)  Barnehageeier må sørge for at antall barn over tre år i Stabburet barnehage ikke overstiger 
 80 barn, jf. siste korrigerte godkjente leke- og oppholdsareal. 

Pålegget innebærer at: 

1. Levere liste over antall barn per 01.10.20, ved Stabburet barnehage, og sørge for at antall barn ikke 
overstiger det barnehagen er godkjent for. 

9)  Barnehageeier må sørge for at samarbeidet med hjemmet blir ivaretatt i henhold  
 til formålsparagrafen.  

Pålegget innebærer at: 

1. Barnehageeier må gi tilstrekkelig informasjon til foreldre om barnehagens personalplan, og  
barnehagens pedagogiske innhold. 

2. Klager og henvendelser fra foreldre må følges opp i tett dialog og i nær forståelse med hjemmet. 

10) Barnehageeier må sørge for at det allmennpedagogiske tilbudet tilrettelegges for barn som  
 trenger ekstra hjelp, og at barn får spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov  
 for det. 

Pålegget innebærer at: 

1. Barnehageeier må lage en plan for å heve personalets kompetanse for å observere og kartlegge 
barn, helsefremmende arbeid i barnehagen, og småbarns utvikling og tilknytning, risiko og 
beskyttelsesfaktorer. 

2. Barnehageeier må sørge for at en plan for kompetanseheving skjer i nært med Fagenhet for 
oppvekst og utdanning og Barne- og familietjenesten i Østbyen, for å sikre ivaretakelse av barn i en 
sårbar situasjon. 

Merknad: 

1) Barnehageeier må sørge for at barnehagens praksis knyttet til overganger i Lade  
 barnehager sikrer alle barn en trygg og god overgang i tråd med intensjonen i Forskrift  
 for barnehagens innhold og oppgaver. 
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Rettslig grunnlag 
Barnehagelovens §16 
“Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 
Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 
godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis 
forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 
Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering”. 
 
Foreløpig tilsynsrapport ble oversendt barnehageeier 02.09.20. Barnehageeier har gitt muntlig 
tilbakemelding på at det må skilles på enhetsleder og konstituert enhetsleder, formelt tiltrådte konstituert 
enhetsleder 15.06.20. Barnehageeiers tilbakemelding til tilsynsmyndigheten er lagt til grunn for endelig 
vedtak om pålegg. Etter tilsynsmyndighetens vurdering foreligger det ikke grunnlag for å endre selve 
påleggene, frist for retting er 01.04.21. 

Klageadgang 
Barnehageeier kan klage på dette vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra barnehageeier har mottatt 
vedtaket jf. forvaltningslovens § 29. Klagen må være skriftlig og du bør si hva du vil ha endret og begrunne 
hvorfor. Du sender klagen til Fagenhet for oppvekst og utdanning. Dersom klagen ikke imøtekommes, vil 
klagen med nødvendige dokumentasjon oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 
Barnehageeier har rett til å se dokumenter i saken jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. Barnehageeier har rett 
til å be om at vedtaket ikke blir iverksatt før klagefristen er ute, eller klagen er avgjort jf. forvaltningslovens 
§ 42. 

 
 
Med hilsen  
Trondheim kommune 
 
 
Bjørn Helge Græsli 
enhetsleder 

Tove Rolseth 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: Tilsynsrapport for Lade barnehager   
 
Kopimottaker:  

Rune Midtlyng, Lade barnehager 
Ella Marie Ingdal, Kommunalsjef for barnehage 
Camilla Trud Nereid, Oppvekst- og utdanningsdirektøren 


