
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: 
 

Duttestien barnehage 

 

Saksnummer ESA: 12/54082 

 

Tilsynets art: 
 

Stedlig tilsyn - varslet 
Oppfølging av elektronisk tilsyn 
 

Dato for varsling:  
23.01.14 

Dato for tilsynet: 20.05.14 
 

Dato for siste tilsyn:  
 

Eier: Merete Næss 
 

Styrer/daglig leder: Andreas Nyrønning 
 

Tilstede fra barnehagen: 
 

Merete Næss – eier 
Andreas Nyrønning - styrer 

Tilstede fra Trondheim kommune: 
 

Gretha Tangen Pedersen 
Cilje Hinsverk 

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 
samarbeidsutvalget? 

X 
 

 
 
X 
 

Barnehagen har årsplan for 2013/2014 der 
mye er på plass. For inneværende år er 
ikke årsplanen fastsatt av 
samarbeidsutvalget grunnet 
sykemeldinger. Årsplanen er utarbeidet av 
pedagogene i samarbeid med andre 
ansatte, og presentert i foreldreråd etter 
at den var ferdig. Årsplanen er felles 
familiebarnehagen.  Tidligere år har 
foreldrene i familiebarnehagen hatt 
mulighet til å påvirke i arbeidet med 
årsplanen.  

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 

Har barnehagen etablert 
foreldreråd? 
Har de møter? 

X 
 
X 

 
 
 

Foreldreråd er etablert både i hoved – og 
familiebarnehagen. Ønsker etter hvert å 
ha felles foreldreråd. 
Foreldrerådet har 2 møter pr. år. 

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 
 

Har barnehagen 
samarbeidsutvalg(SU)?  
Hvordan velges dette? 
Er sammensetningen i tråd 
med lovens krav? 

X 
 
 
 
 

 
 
 
X 
 

Barnehagen har SU med representanter 
valgt i foreldrerådet. P.g.a sykemeldinger 
har det ikke vært avholdt møter. 
Sammensetning beskrives i vedtektene; 
2 foreldre, 2 ansatte, 2 fra eierstyret.  
Eier bekrefter at sammensetningen ikke er 
i samsvar med barnehageloven. Styrer og 
eier er ikke helt sikker på hvem av ansatte 
som sitter i SU. 

For ikke-kommunale 
barnehager 
 
§ 7:  
Barnehageeierens 
ansvar 
 
Dette tilsynet omfatter 
fjerde ledd, om 
vedtekter 

Har barnehagen oppdaterte 
vedtekter?  
Inneholder vedtektene alle 
punktene som loven krever? 

- eierforhold 
- formål  
- antall medlemmer i 

samarbeidsutvalget 
- åpningstid 

 
X 
 
 
X 
X 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 

Barnehagen har vedtekter utarbeidet ved 
oppstart i 2013. 
 
Vedtektene skal revideres i 2014. Eier er 
anbefalt å tydeliggjøre punkt om 
foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

For familiebarnehager 
der eier ikke er 
førskolelærer 
Forskrift om 
familiebarnehager § 5 
og 6: 
 

Har barnehagen 
veiledningsavtale? 
Foregår veiledningen i 
barnehagens åpningstid? 
Følges normen for pedagog? 
(1,25 t pr. uke/barn) 

 
 
 
 
X 
 
 

X 
 

Duttestien familiebarnehagen og Soltun 
familiebarnehage har felles veileder. 
Våren 2014 har de to barnehagene ikke 
hatt godkjent veileder. Eier har selv gått 
inn i veilederrollen uten at det har vært 
søkt dispensasjon. Hun har vært under 
utdanning og vil være godkjent først etter 
avlagte eksamener. 

§ 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 for 
innhenting, registrering og makulering av 
politiattester. 
Eier av Duttestien har ansettelsesansvar 
også for Soltun familiebarnehage. Hun 
bekrefter at politiattest er blir innhentet 
av henne. 



Lovhjemmel Sjekkliste Ja  Nei Merknad/dokumentasjon 

§ 20: 
Taushetsplikt 

Er det innhentet taushetsløfte 
fra alle ansatte? 

X 
 

 Alle ansatte har levert taushetserklæring 
som ligger i personalmappen. Skjemaet 
omfatter også opplysningsplikt til 
sosialtjenesten og den kommunale helse – 
og omsorgstjenesten.  

§ 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 
 

 Det er utarbeidet en skriftlig rutine. Styrer 
mottar disse. Rutinen beskriver praksis 
der det går fram at styrer ringer tilbake 
eller ber om et møte. 

§ 22:  
Opplysningsplikt til 
barnevernstjenesten 

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

X  Styrer mottar disse. Rutinen beskriver 
praksis der det går fram at styrer ringer 
tilbake eller ber om et møte. Rutinen 
omfatter også rutine for varsling. 

§ 23: 
Helsekontroll av barn  

Er det hentet inn erklæring 
om barns helse fra alle?  

X 
 

 Helseerklæring er innhentet for alle barn. 
Ligger i barnemappen. Barnehagen har 
utarbeidet eget skjema. Skjemaet mangler 
rubrikk for å skrive navn på helsestasjon.  
Eier er anbefalt å endre dette. 

Oppsummering: 

Avvik fra loven: 

 Årsplan for 2014/2015 må utarbeides i samarbeide med foreldre og fastsettes av 

samarbeidsutvalget, jf. barnehageloven § 2 

Frist: 01.10.14 

 Møter i samarbeidsutvalget må iverksettes, jf. barnehageloven § 4 

Frist: Omgående 

 Tilsynet er gjort kjent med det ikke har vært tilsatt godkjent veileder i Soltun og Duttestien 

familiebarnehager våren 2014. Tilsynet er videre blitt orientert om at det ikke er søkt om 

dispensasjon, jf. barnehageloven §§ 17 og 18, og forskrift til loven, §§ 1 og 2 om midlertidig 

og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. 

Eier må omgående sette inn godkjent vikar.  

Frist: Omgående 

Merknader: 

 Eier er bedt om å endre skjemaet for innhenting av helseopplysninger slik at navn på 

helsestasjon settes inn. 

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 15.06.14 

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. 

 

mailto:oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no

