
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: 
 

Vikåsen familiebarnehage 

Saksnummer ESA: 14/37049 

 

Tilsynets art: 
 

Stedlig tilsyn - varslet 
Oppfølging av elektronisk tilsyn 
 

Dato for varsling: 08.07.14 
 

Dato for tilsynet: 16.09.14 
 

Dato for siste tilsyn: 12.10.10 
 

Eier: Marianne Horvath Aadahl 

Styrer/daglig leder: Kristin Stensvoll 

Tilstede fra barnehagen: 
 

Marianne Horvath Aadahl, eier 
Kristin Stensvoll, styrer/pedagogisk veileder 
Maria Kristine Strauman, foreldrerepresentant i SU 

Tilstede fra Trondheim kommune: 
 

Anne-Karin Baggerud – rådgiver 
Solveig Manstad Busch - rådgiver 

Merknader og oppfølging etter 
forrige tilsyn: 

Det ble anbefalt at barnehagen i større grad synliggjør at det finnes 
ulike rutiner som omhandler driften av barnehagen. Dette er fulgt 
opp. 

Grunnlag for rapporten:  Stedlig tilsyn  

 Resultat fra elektronisk tilsyn 

 Vedtekter 

 Skriftlige rutiner 

 Årsplan 

 Informasjon på barnehagens nettside 

 

 



 

GJENNOMFØRING AV TILSYNET  

Lovhjemmel Sjekkliste Ja  Nei Merknad/dokumentasjon 

Barnehageloven § 2: 
Barnehagens innhold 
 

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

X 
 
 
 
X 

 Barnehagen har utarbeidet årsplan for 
2014/2015. Vi anbefaler at det i neste 
årsplan tas med et punkt om 
vurdering, jfr. krav i Rammeplanen 
kapittel 4. 
Foreldre har hatt anledning til å 
komme med innspill, før planen ble 
godkjent av samarbeidsutvalget. Dette 
bekreftes av foreldrerepresentanten.  

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 

Har barnehagen etablert 
foreldreråd? 
Har de møter? 

X 
 
X 

 
 
 

Dette beskrives både i barnehagens 
årsplan og i vedtektene. 
Foreldrerepresentanten bekrefter at 
det gjennomføres møter, og at hun 
opplever at det er bare å be om møter 
hvis foreldrene ønsker det. På høsten 
har barnehagen felles møte med tre 
andre barnehager, og i etterkant av 
det har hver barnehage eget 
foreldrerådsmøte.  

§ 4: 
Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg 
 

Har barnehagen 
samarbeidsutvalg (SU)?  
Er sammensetningen i tråd 
med lovens krav? 
 

X 
 
 
X 

 
 

Sammensetningen beskrives i 
årsplanen; SU består av to 
representanter for foreldre og to for 
ansatte (inkludert eier). 

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 
 
 

Barnehagens vedtekter ble oppdatert 
3.september 2014.  
 
 
Vedtektene mangler opplysning om 
antall medlemmer i 
samarbeidsutvalget. 
 

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 

 Avtalen er under revisjon når det 
gjelder styrers tid til administrasjon og 
ledelse, i h.h.t. Forskrift om pedagogisk 
bemanning § 2. Eier avventer nærmere 
avklaring av retningslinjer. 

§ 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 

 Skriftlig rutine i internkontrollperm.  
 



Lovhjemmel Sjekkliste Ja  Nei Merknad/dokumentasjon 

§ 20: 
Taushetsplikt 

Er det innhentet taushetsløfte 
fra alle ansatte? 

X  Skriftlig rutine i internkontrollperm. 
Barnehagen gjennomgår jevnlig 
betydningen av taushetsplikten. 

§ 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  Skriftlig rutine i internkontrollperm. 

§ 22:  
Opplysningsplikt til 
barnevernstjenesten 

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

X  Skriftlig rutine 

§ 23: 
Helsekontroll av barn  

Er det hentet inn erklæring 
om barns helse fra alle?  

X  Ok 

 

Oppsummering: 

Merknader: 

 

 Barnehagens årsplan mangler beskrivelse av plan for vurdering.  

Jfr. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapittel 4.3.  

 Barnehagens vedtekter mangler opplysninger om antall medlemmer i samarbeidsutvalget. 

Jfr. Barnehageloven § 7, fjerde ledd, punkt d.  

Vi ber om en kort redegjørelse for hvordan eier vil følge opp de punkter som er nevnt. Den skal 

sendes til oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no innen 1. november 2014.  

 

 

For tilsynsmyndigheten 

Anne-Karin Baggerud   Solveig Busch 

rådgiver    rådgiver 

 

 

    

 

 

mailto:oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no

