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Tilsynsrapport  

Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager.  Jfr. § 8 første ledd: ” Kommunen er lokal 
barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med 
gjeldende regelverk. I § 8, femte ledd står det: ” Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og 
adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens 
oppgaver.” 
 
 § 16 sier: ”Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 
retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter.” 
 
I Trondheim kommune er Oppvekstkontoret delegert myndigheten til å gjennomføre tilsyn. I henhold 
til vedtak i Formannskapet den 26.9.2011, skal hver barnehage skal ha stedlig tilsyn minimum hvert 
4. år.  
 

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

Saksnummer: 
 

14/23910 

Barnehagens navn: 
 

Grønmyr  barnehage Trøa 

Barnehagens adresse: 
 

Postboks 9812 Kattem 

Eier: 
 

Grønmyrgruppen AS 

Styrer/daglig leder: 
 

Camilla Berg Jensen 

 

Bakgrunn: 

Oppvekstkontoret som tilsynsmyndighet mottok en e-post den 14. januar 2014 fra Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet angående ulike bekymringer vedrørende driften av Grønmyr barnehage Trøa 

Bekymringene gikk på følgende forhold: 

1. Høyt sykefravær 
2. Dårlig kommunikasjon mellom barnehagens ansatte og styreren ved barnehagen 
3. Uklarheter om barnehagens godkjent leke og oppholdsareal (vognrom) 
4. Renhold – kjøkkenkapasitet 
5. Kvaliteten på det pedagogiske innholdet 

Tilsynsmyndighetens oppfølging: 

Med hjemmel i Lov om barnehager §§ 8 og 16 gjennomførte Oppvekstkontoret et tilsynsmøte i 
barnehagen den 7. mars 2014. 
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Tilstede i møtet var: 
Camilla Berg Jensen, fungerende styrer 
Kjersti Hagen, Grønmyr gruppen 
Rådgiver Solveig M. Busch og rådgiver Per Arne Pedersen, Oppvekstkontoret 

 

Samarbeidsmøte mellom den fungerende styrer, representant for eier, tillitsvalgte ved barnehagen 
og tillitsvalgte sentralt ble avholdt den 11.februar 2014. Her ble veien videre for barnehagen drøftet.  

Dette ble gjentatt i møtet Oppvekstkontoret hadde med eier og fungerende styrer den 7. mars 2014.  

Eier gjorde rede for tiltak som er satt inn, og var svært klar på at de som eier ikke var fornøyd med 
situasjonen på barnehagen, og at den ikke oppfylte de standarder som eierorganisasjonen har.  De  
har klare standarder på mange områder, som ikke er godt nok implementert. 

Det ble informert om at barnehagen derfor har startet et prosjekt «På rett vei» som ledes av et 
konsulentfirma  Nike konsult.  De har startet med en kartlegging av situasjonen, og samtaler med de 
pedagogiske lederne, og vil etter hvert ha samtaler med hele personalgruppen. 

 

1. Høyt sykefravær 

 

I barnehagelovens §18, om barnehagens øvrige personale  

«Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er 
annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.  
Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd.  Kommunens vedtak kan påklages 
til fylkesmannen.  Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i 
barnehagen på nattid.  Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.  Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk 
bemanning.» 

 

Barnehagen kan framlegge skriftlige bemannings rutiner ved fravær i barnehagen.  Dette er rutiner 
som skal følges ved alle Grønmyr barnehager, men på grunn av dårlig kommunikasjon mellom leder 
og de ansatte, har dette ikke fungert tilfredsstillende ved Grønmyr Trøa barnehage. 

 

Oppvekstkontoret finner at rutinene er tilfredsstillende og ber eier sørge for at rutinene blir 
implementert i barnehagen.     

 

2. Dårlig kommunikasjon mellom barnehagens ansatte og styreren ved barnehagen 

 

I barnehagelovens §17 om barnehagens styrer: 

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 

 

Generelle merknader 

Styreren er en sentral person i barnehagens virksomhet og har en nøkkelrolle når det gjelder 
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initiativ, tiltak og oppfølging av det pedagogiske arbeidet. Ansvaret for utviklings- og 

endringsarbeidet i barnehagen er viktig. Dette krever gode pedagogiske og barnefaglige 

kunnskaper. Styreren må være tilgjengelig for alle foreldrene og må legge til rette for et godt 

og utviklende arbeidsmiljø. Styrer har et særlig ansvar for å samarbeide med og henvise til 

hjelpeinstanser dersom det er nødvendig. Styreren skal også samhandle med kommunen om 

oppgaver knyttet til økonomi, opptak av barn, foreldrebetaling osv., noe som krever gode 

administrative kunnskaper og evne til strategisk tenkning og langsiktig planlegging.» 
 

Oppvekstkontoret opplever at eier av barnehagen har tatt tak i samarbeidsproblematikken, og at det 
jobbes med dette. 

 

3. Uklarheter om barnehagens godkjent leke og oppholdsareal (vognrom) 

To lekerom på til sammen 36 m2 er tatt i bruk til annet formål.  Rommene blir brukt til vogn rom, noe 
som gjør at rommene ikke kan brukes til lekerom slik det var tiltenkt.  Disse rommene må enten 
settes tilbake og innredes slik at de kan regnes med i barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal, 
alternativt benytter barnehagen disse rommene til lagringsareal til vogner osv.  Oppvekstkontoret vil 
da gi ny godkjenning av barnehagens netto leke- og oppholdsareal. Arealet vil da bli redusert med 36 
m2. 

 

4. Renhold – kjøkkenkapasitet 

Tilsyn etter miljørettet helsevern i skoler og barnehager er deleger til Miljøenheten i Trondheim 
kommune.  Oppvekstkontoret vil derfor videresende bekymringen rundt renholdet dit. 

 

 

5. Kvaliteten på det pedagogiske innholdet 

Oppvekstkontoret har på bakgrunn av framlagt årsplan og samtale med styrer og eier, ikke noe 

grunnlag for å hevde at det pedagogiske innholdet i barnehagen er for dårlig.  Oppvekstkontoret ser 

at den situasjonen som har vært med dårlig kommunikasjon mellom styrer og de ansatte, kan ha gått 

ut over det pedagogiske innholdet ved barnehagen, og ber derfor barnehagen om å ha fokus på 

dette framover.  

KONKLUSJON 

 
Oppvekstkontoret har inntrykk av at barnehagen har kommet godt i gang med å kartlegge 
situasjonen i barnehagen.  Vi håper at prosjektet «På rett vei» blir til hjelp for barnehagen, og at 
man oppnår en ny og bedre situasjon i barnehagen.  Oppvekstkontoret ønsker å bli holdt orientert 
underveis om prosjektet, og ber om en evalueringsrapport innen 31.12.14. 
 
Eier må påse at gjeldende rutiner blir fulgt opp av barnehagen. 
  
Når det gjelder utnyttelse av leke- og oppholdsarealet, forventer vi at barnehagen umiddelbart tar 
et standpunkt til hva de ønsker med de to lekerommene, og gir Oppvekstkontoret tilbakemelding. 

 


