
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: 
 

Tyholttunet barnehage 

 

Saksnummer ESA: 14/5433 

 

Tilsynets art: 
 

Stedlig tilsyn - varslet 
Oppfølging av elektronisk tilsyn 
 

Dato for varsling: 22.01.14 
 

Dato for tilsynet: 17.03.14 
 

Dato for siste tilsyn:  
 

Eier: Sintef – barnehagene Prestegårdsjordet og  
Tyholttunet SA 
 

Styrer/daglig leder: Toril Rognan Johansen 
 

Tilstede fra barnehagen: 
 

Toril Rognan Johansen – styrer 
Nina Mikalsen – pedagogisk leder 
Håkon Fyhn – foreldrerepresentant SU 

Tilstede fra Trondheim kommune: 
 

Gretha Tangen Pedersen - rådgiver 
Anne Karin Baggerud - rådgiver 

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 som gjelder for 
2014 – 2016. Planen er nettopp ferdig 
utarbeidet av tre pedagogiske ledere og 
styrer. Skal fastes av SU slik praksis er. 
Bekreftes av foreldrerepresentanten at 
de har møter i forbindelse med årsplan 
og at de kan komme med innspill.  

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 

Har barnehagen etablert 
foreldreråd? 
Har de møter? 

X 
 
X 

 
 
 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
beskrives i vedtektene og i infobrosjyre 
til foreldre.  

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 
 

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

X 
 
 
X 
 
 

 Samarbeidsutvalget har 4 medlemmer 
med lik sammensetning mellom foreldre 
og ansatte. Styrer møter i tillegg med 
uttalerett.  Det avholdes møter etter 
behov, 1-2 pr. år. 

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 i samsvar 
med loven, sist oppdatert i mai 2013.  

§ 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 
 
 

 Barnehagens rutiner for innhenting, 
attestering og makulering av politiattest 
er beskrevet.  
Rutinen kan med fordel beskrives mer 
detaljert 

§ 20: 
Taushetsplikt 

Er det innhentet taushetsløfte 
fra alle ansatte? 

X 
 

 Barnehagen har rutine for innhenting av 
taushetsløfte. 

§ 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 rutine for 
opplysningsplikt til sosial og helse – og 
omsorgstjenesten. Det anbefales at 
denne får utfyllende info som bl.a viser 
praksis ved telefonhenvendelser. 

§ 22:  
Opplysningsplikt til 
barnevernstjenesten 

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

X 
 

 Barnehagen har rutine for 
opplysningsplikt til barneverntjenesten. 
Det anbefales at denne får utfyllende 
info som bl.a viser praksis ved 
telefonhenvendelser. 



Lovhjemmel Sjekkliste Ja  Nei Merknad/dokumentasjon 

§ 23: 
Helsekontroll av barn  

Er det hentet inn erklæring 
om barns helse fra alle?  

X 
 

 Barnehagen har rutine for innhenting av 
helseskjema, perm med mappe for hvert 
enkelt barn. Barnehagen ble anbefalt å 
gi opplysning om helsestasjonstilbud 
dersom foreldrene ikke har krysset av 
for hvilken helsestasjon de går på. 

 

Oppsummering: 

Merknader: 

Vi finner ikke å ville bemerke noe ved barnehagens dokumenter og rutiner. 

 

Trondheim 19.03.14 

 

Gretha Tangen Pedersen    Anne Karin Baggerud 

 

    

 

 

 

 


