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Tilsyn med Trolltoppen Familiebarnehage 2013. Endelig rapport 

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 1. oktober 2013. 
 
Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og bestemmer hvilket organ i 
kommunen tilsynet skal legges til jfr. kommuneloven §§10, 12 og 23. Kommunestyret kan med hjemmel i 
kommuneloven §§ 10, 12 og 23 nr 4 ved delegering bestemme hvem som skal være tilsynsmyndighet i 
kommunen. Melhus kommunestyre vedtok 10.02.04 Reglement for delegering av myndighet, revidert 18.09.07 i 
sak 58/07. Her ble blant annet følgende punkt delegert til rådmannen: ”Barnehageloven – avgjørende myndighet i 
saker som angår enkeltbarn og personalet og fellestiltak for barnehagene og være tilsynsmyndighet.”  

Kommunens rolle som tilsynsmyndighet forstås som de aktiviteter som kommunen utøver for å sikre at 
barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter (Lov om barnehager med tilhørende forskrifter).   Kommunen 
som barnehagemyndighet har ansvar for planlegging, kvalitetsutvikling og tilsyn med hele barnehagesektoren i 
kommunen.  

 
Varsel om tilsyn 
Varsel om tilsyn ble sendt barnehagen 10.9.2013. 
 

Hva tilsynet omfatter 
Tilsynet var et systemtilsyn som tok for seg barnehagens rutiner for å sikre at den drives i samsvar med 
lov og forskrifter.  
 
I tillegg er barnehagens årsplan vurdert 
 
Bakgrunnsmateriale 

 Oversikt over barnegruppas og ansattes sammensetning.  
- Antall barn  

o Plasstørrelser 
o Barnas alder 

- Ansattes stilling  

 Årsplan 
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Følgende deltok ved tilsynet: 
Fra tilsynsmyndigheten: 

Navn Funksjon 

Gunn Inger Løvseth Assisterende rådmann 

Marte Gimse Schrøder Barnehagefaglig rådgiver 

 
Fra barnehagen: 

Navn Funksjon 

Janne Rogstad Assistent 

Lena Marie Berg Styrer 
 

Definisjoner 
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i lov om barnehager  
 
Kommentar: utfyllende beskrivelse av avvik/funn 
 
Merknader: forhold som tilsynsmyndigheten mener det er riktig å påpeke, men som ikke omfattes av 

definisjonen for avvik o 
g dermed ikke gis som et pålegg. 
 
Forhold som er beskrevet under avvik skal utbedres. Forhold beskrevet under merknader bør utbedres.  
 
 

Avvik 
Det ble ikke konstatert avvik etter lov om barnehager under tilsynet. 
 

Merknader 
Tilsynsmyndigheten har følgende merknader: 

 
Merknad 1, Sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og barns oppvekstmiljø 
Barnehagen kjenner ikke til lokale planer som handlingsplan mot mobbing, leseplan og plan for 
minoritetsspråklige barn. Barnehagen bør sette seg inn og tilpasse planene til egne planer og egen 
barnehage.  
Kommentarer 
Barnehagens planer bør ses i sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og barns 
oppvekstmiljø. Dette innebærer blant annet å følge opp lokale planen innenfor barnehageområdet slik 
at barna møter noe av det samme tilbudet uavhengig av hvilken barnehage de går i. 
 
Merknad 2, Kommentarer til barnehagens årsplan 
Tilsynsmyndigheten har kommentarer til barnehagens årsplan, se vedlegg  
 
Merknad 3, Oppbevaring av personopplysninger 
Trolltoppen familiebarnehage oppbevarer helseopplysninger i en perm som står i en åpen hylle i 
barnehagens lokaler.  
 
Denne merknaden er et avvik fra forskrift om behandling av personopplysninger. Da dette tilsynet 
omfatter lov om barnehagen med tilhørende forskrifter, gis dette kun som en merknad. 
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Kommentarer 
Forskrift om behandling av personopplysninger sier blant annet at behandling av personopplysninger 
om barn i barnehage i medhold av barnehageloven er unntatt fra reglene om konsesjonsplikt og 
meldeplikt i personopplysningsloven. Det betyr at barnehagene ikke behøver å gå melding til 
Datatilsynet eller søke om konsesjon før behandling av personopplysninger som nevnt i barnehageloven 
§ 23. 
 
Selv om behandlingen av personopplysningene er unntatt fra melde- og konsesjonsplikten, betyr ikke 
dette at det er gjort unntak fra personopplysningslovens og forskriftenes øvrige bestemmelser. Ved 
behandling av helseopplysninger er det viktig at sikkerheten ivaretas. Barnehagen må derfor følge 
sikkerhetsbestemmelsene.  
 
Der opplysningene oppbevares elektronisk, stilles det krav til at det ikke benyttes en datamaskin med 
internettilgang uten brannmur. Der opplysningene oppbevares i papirform, slik Trolltoppen 
familiebarnehage gjør, er det behov for fysisk sikring, dvs. at skap og rom der opplysningene oppbevares 
er låst. For mer informasjon om sikkerhetsbestemmelsene vises det til Datatilsynets hjemmeside: 
www.datatilsynet.no  
 

Videre saksgang: 
Dette er en foreløpig rapport som er unntatt offentlighet. Barnehagen gis en frist på 14 dager til å 
korrigere/kommentere rapporten. Slike kommentarer fra barnehagen vil bli vurdert og behandlet. 
Endelig rapport fra tilsynsmyndigheten sendes barnehagen senest 14 dager etter mottatt tilbakemelding 
på foreløpig rapport.  
 
Endelig rapport er et offentlig dokument. Tilsynsrapporten danner grunnlag for årlig rapport til politisk 
nivå gjennom kommunens årsmelding.  
 
Kommunens vedtak om retting og stenging i endelig rapport er å betrakte som enkeltvedtak og kan 
påklages til fylkesmannen jfr. forvaltningsloven. 
 

Med hilsen 

Gunn Inger Løvseth Marte Gimse  Schrøder 
ass. rådmann rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

Vedlegg: Vurdering av barnehagens årsplan 

 

 

 

http://www.datatilsynet.no/

