
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: 
 

Fjæraskogen barnehage 

Arkitekt Ebbells veg 16 

7053 Trondheim  

 

Saksnummer ESA: 14/2039 

 

Tilsynets art: 
 

Stedlig tilsyn - varslet 
Oppfølging av elektronisk tilsyn 
 

Dato for varsling: 22.01.14 
 

Dato for tilsynet: 06.04.14 
 

Dato for siste tilsyn: 29.10.09 
 

Eier: Stiftelsen Fjæraskogen barnehage 
 

Styrer/daglig leder: Anne Therese Tronshart 
 

Tilstede fra barnehagen: 
 

Eskil Pettersen, foreldrerepresentant 
Anne Therese Tronshart, styrer 

Tilstede fra Trondheim kommune: 
 

Gretha Tangen Pedersen, rådgiver Oppvekstkontoret 
Per Arne Pedersen, rådgiver Oppvekstkontoret 

Merknader og oppfølging etter 
forrige tilsyn: 
 

 
Ingen merknader 
 
 
 
 
 

  



GJENNOMFØRING AV TILSYNET  

Lovhjemmel Sjekkliste Ja  Ne
i 

Merknad/dokumentasjon 

§ 2: 
Barnehagens innhold 

Har barnehagen årsplan for 
inneværende år? 
Er årsplanen fastsatt av 
samarbeidsutvalget? 

X 
 
X 

 Barnehagen har en årsplan i form av en 
kalender.  Planen er utarbeidet i 
samarbeid med foreldrene, og de deltar 
aktivt i arbeidet ved å ha gruppearbeid o.l. 
på foreldremøter. I årsplanen vises det til 
andre dokumenter, bl.a rammeplan. 
I tillegg har barnehagen en 
virksomhetsplan der foreldre som ønsker 
det kan få utdypende informasjon om 
barnehagens innhold.  
Barnehagen bør vurdere om årsplanen 
legges på nett slik at potensielle søkere 
kan få tilgang til den. 
Foreldrerepresentanten bekrefter at 
årsplanen er fastsatt av 
samarbeidsutvalget. 

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 

Har barnehagen etablert 
foreldreråd? 
Har de møter? 

X 
 
X 

 
 
 

Barnehagen har etablert foreldreråd, hvor 
de har møter med påfølgende temamøter.  
Dette er gjort for å øke interessen. Det 
avholdes to møter i året. 

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 
 

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

X 
 
 
X 

 Barnehagen har etablert 
samarbeidsutvalg.  Møtene i 
samarbeidsutvalget avholdes ofte samtidig 
med eierstyrermøtene. Valg foretas på 
første foreldremøte/ foreldrerådsmøte om 
høsten. I samarbeidsutvalget sitter 2 
representanter fra eierne, 2 fra foreldrene 
og to fra ansatte. 

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 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 

Barnehagen har vedtekter som er 
oppdaterte og inneholder alle punkt som 
loven krever. 

§ 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 utarbeidet et system for 
innhenting av politiattester for alle ansatte 
og alle vikarer.  Attestene blir makulert 
etter registrering helt i samsvar med 
gjeldende regler. 
Barnehagen har hatt en gjennomgang med 
alle ansatte om dette. 



§ 20: 
Taushetsplikt 

Er det innhentet 
taushetsløfte fra alle 
ansatte? 

X  Barnehagen har gode rutiner på dette, i 
henhold til gjeldende regler. 

§ 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  Barnehagen har skriftlige rutiner for dette, 
og de mener at dette fungerer godt.  Viktig 
at dette tas opp regelmessig i 
personalgruppa slik at alle får dette inn 
under huden. 

§ 22:  
Opplysningsplikt til 
barnevernstjenesten 

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

X  Barnehagen har skriftlige rutiner for dette, 
og de mener at dette fungerer godt.  Viktig 
at dette tas opp regelmessig i 
personalgruppa slik at alle får dette inn 
under huden.  Barnehagen har utviklet en 
kommunikasjonsstrategi som ser meget 
bra ut. 

§ 23: 
Helsekontroll av barn  

Er det hentet inn erklæring 
om barns helse fra alle?  

X  Barnehagen har sitt eget helseskjema som 
foreldre fyller ut og leverer til barnehagen.  
Viktig at barnehagen informerer nye 
foreldre om hvilke rettigheter de har i 
forhold til helsestasjonstjenesten. 

 

OPPSUMMERING 

 
 Barnehagen har gode rutiner og system for alle områdene som ble gjennomgått i møtet  

 

 Det anbefales at årsplanen legges ut på barnehagens nettside, eventuelt med henvisninger til 

barnehagens virksomhetsplan og ande planverk.   

 

Trondheim 13.03.14 

 

Gretha Tangen Pedersen     Per Arne Pedersen 

    

 

 

 

 


