
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.  

 

Barnehagens navn: 
 

Soltun familiebarnehage 

Saksnummer ESA: 15/50847 

Tilsynets art: 
 

Stedlig tilsyn - varslet 
 

Dato for varsling: 05.10.2015 

Dato for tilsynet: 29.10.2015 

Eier: Vanja Stamnsve 

Styrer/daglig leder: Merete Næss 

Tilstede fra barnehagen: 
 

Vanja Stamnsve 

Tilstede fra Trondheim kommune: 
 

Cilje Hinsverk – Oppvekstkontoret 
Siv Akre - Oppvekstkontoret 

Grunnlag for rapporten:  Stedlig tilsyn  

 Resultat fra kartlegging om veileder 

 Årsplan 

 Informasjon på barnehagens nettside 

Fokus i tilsyn  § 17 – Styrer 

 § 18 – Barnehagens øvrige personale 

 Kap 4 i rammeplan  - Planlegging, dokumentasjon og 
vurdering.  

 

GJENNOMFØRING AV TILSYNET  

Soltun familiebarnehage har et tett samarbeid med Duttestien barnehage og familiebarnehage. Disse 

barnehagene har alle samme styrer og de jobber etter samme årsplan. Dette ser tilsynsmyndigheten 

på som en stor fordel for både barna og de voksne som jobber i familiebarnehagene. Samtidig er det 

viktig å skille på rollen som styrer/veileder og eier. Dette bør skriftlig gjøres gjennom en tydelig 

ansvars- og oppgavefordeling mellom eier og styrer/veileder. Soltun er mye på besøk i Duttestien 

barnehage og har felles aktiviteter med jevnaldrende der. Eier av Soltun familiebarnehage, som også 

er den eneste ansatte, er da en likeverdig voksen i forhold til de andre ansatte i Duttestien 



barnehage. De har felles planlegging fast en kveld i måneden og er bevisste på å bygge på hverandres 

styrker og svakheter. Eier har også mulighet til å være med på avdelingsmøter, personalmøter, 

fagkvelder og planleggingsdager i Duttestien barnehage. Eier opplever samarbeidet som udelt 

positivt og er bevisst på at Soltun familiebarnehage er en pedagogisk virksomhet og at hun lærer 

masse gjennom å være så tilknyttet Duttestien. Eier har i høst startet på komp-ass og håper at hun 

gjennom denne kunnskapshevingen kan bidra enda mer inn samarbeidet.  

Barnehagen har oppgitt å ha 4 timer veiledning der 3 av dem blir brukt innenfor barnehagens 

åpningstid. I tillegg regnes ulike møter også som veiledningstid. Basert på antall barn skal barnehagen 

ha 5 timer veiledningstid. Tilsynsmyndigheten er av den oppfatning at dette oppnås gjennom det 

tette samarbeidet med eier og styrer for de andre barnehagene som også er veileder i Soltun 

familiebarnehage.   

Årsplan er mangelfull på punktet dokumentasjon og vurdering. Eier blir gjort oppmerksom på det og 

skal ta det med sin styrer/veileder. Barnehagen har ellers mange nedskrevne rutiner og 

beredskapsplaner som de har felles med Duttestien barnehage og familiebarnehage.  

 

Oppsummering: 

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

 

Barnehagen mangler en konkret beskrivelse av hvordan de skal oppfylle krav gitt gjennom kapittel 

4 i rammeplanen Planlegging, dokumentasjon og vurdering. Dette må inn i neste års årsplan.  

Merknader: 
(Merknader defineres som forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der 

tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial) 

Det bør utarbeides en skriftlig oversikt over ansvars- og oppgavefordeling mellom eier og 

styrer/veileder.  

Eier må sørge for at informasjon som ligger på egen nettside stemmer overens med lovverket og 

driften.  

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 19.desember 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. 
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