
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: 
 

Gråtrostveien familiebarnehage 

Saksnummer ESA: 15/38481 

Tilsynets art: 
 

Stedlig tilsyn - varslet 
Oppfølging av henvendelser 

Dato for varsling: 01.07.2015 

Dato for tilsynet: 14.august/1.september 

Dato for siste tilsyn:  
 

Eier: Hilde Hoff 

Styrer/daglig leder: Linda Torgersen Hoff 

Tilstede fra barnehagen: 
 

Hilde Hoff 

Tilstede fra Trondheim kommune: 
 

Per Arne Pedersen 
Siv Akre 

Merknader og oppfølging etter 
forrige tilsyn: 
 

 
 
 
 

Grunnlag for rapporten:  Stedlig tilsyn  

 Vedtekter 

 Skriftlige rutiner 

 Årsplan 
 

 

 

 



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 

Har ikke ferdig årsplan. 
Oppvekstkontoret får den innen 
1.oktober. 
 Sender også ut ferdig årsplan til 
foreldre.  

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 

Har barnehagen etablert 
foreldreråd? 
Har de møter? 

 
 

X 
 
X  

 Foreldre ser ikke behovet for 
det. 
Det må opprettes en 
kontaktperson for foreldre i 
barnehagen. 

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 
 

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

 
 
 
 

X 
 
 
 

Må opprettes en kontaktperson 
blant foreldrene som eier kan 
forholde seg til.  

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  
 
 
 
 
 
 

Har vedtekter fra 2010, men sier 
hun har nyere versjon hun sender 
foreldre. Var ikke tilgjengelige i 
barnehagen. 
Eier mener at nye vedtekter er 
sendt Oppvekstkontoret.  
Bes sende nye vedtekter snarest.  

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  
 
X   

 Veileder er til stede 5 timer per 
uke til ulike tider. Veileder er 
også styrer i en Montesorri 
barnehage. 

§ 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 
 
 
 
X  
   

 
Ikke for barn over 18 år og ikke 
for vikarer. Må ordnes snarest. 
 
 
 
 
Blir informert om at innhenting 
må dokumenteres og attestene 
må makuleres.  

§ 20: 
Taushetsplikt 

Er det innhentet taushetsløfte 
fra alle ansatte? 

X    

§ 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  Skal lage rutine 



Lovhjemmel Sjekkliste Ja  Nei Merknad/dokumentasjon 

 

§ 22:  
Opplysningsplikt til 
barnevernstjenesten 

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

 X  Skal lage rutine 

§ 23: 
Helsekontroll av barn  

Er det hentet inn erklæring 
om barns helse fra alle?  

X   Har skjema for alle barn 

 

Oppsummering: 
Dato for tilsyn var varslet for gjennomføring 14.august. Da tilsynsmyndigheten møtte opp til avtalt 

tid, var det ingen til stede i barnehagen. Det ble forsøkt oppnådd kontakt med eier flere ganger etter 

oppmøte, men ingen tok telefonen. Dette er ikke akseptabelt! Eier blir varslet per epost om at 

tilsynsmyndigheten har forsøkt å oppnå kontakt uten å lykkes og at vi kommer på nytt besøk 

1.september. Ved oppmøte denne dagen er eier til stede, men ikke veileder. Eier forsøker å forklare 

hvorfor hun ikke var tilstede i barnehagen på varslet tilsynsdato, men har ingen gyldig forklaring. Hun 

har heller ikke en gyldig forklaring på hvorfor hun ikke svarer i telefonen. Dette blir poengtert av 

tilsynsmyndigheten og at det er en klar forventning om å kunne oppnå kontakt per telefon med eier 

av barnehagen.  

Barnehagen har ingen samarbeidsbarnehage. Tilsynsmyndigheten oppfordrer til å få til et samarbeid 

med en barnehage relativt fort.  

I en henvendelse blir det satt spørsmålstegn ved stenging ved sykdom. Eier redegjør for hvordan hun 

pleier å løse dette. Tilsynsmyndigheten har ikke noe å utsette på det.  

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

I henhold til barnehagelovens § 4 skal det etableres foreldreråd og samarbeidsutvalg. Dette er ikke 

gjort. Barnehageeier har ansvaret for at dette er i orden.  

I henhold til barnehagelovens § 7 Barnehageeierens ansvar, skal eier fastsette barnehagens 

vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold 

til barnehagen. 

Barnehageeier har selv ansvaret for å holde seg oppdatert på de krav som til enhver tid gjelder for 

barnehagedrift. Vi finner at barnehagens vedtekter ikke er oppdaterte og inneholder feil og 

unøyaktigheter.  

 

Tilsynsmyndigheten ber om å få tilsendt ferdig årsplan og oppdaterte vedtekter. I tillegg ønsker vi 

navn på foreldrekontakt . Dokumentene skal sendes til 

oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no innen 01.10.2015.  

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. 

 

mailto:oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no

