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Melding om delegert vedtak - TILSYN MED BREKKÅSEN IDRETTSBARNHAGE 
ETTER LOV OM BARNEHAGER 
Endelig rapport 

 

Saken er behandlet som saksnr  10/13 etter delegert myndighet fra Komite for liv og lære . 

 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 17. januar 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 26. september 2012. 
 

Hva tilsynet omfatter 
Tilsynet har primært rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av lover og 
forskrifter som omhandler personalet i barnehagen.  

- Barnehageloven § 17 Styrer 
- Barnehageloven § 18 Barnehagens øvrige personale 
- Forskrift om pedagogiske bemanning 
- Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for 

styrer og pedagogisk leder 
Hvordan fotballbanen brukes som leke- og oppholdsareal, jfr. godkjenningsvedtaket PS 
12/2178.  
Barnehagens årsplan er vurdert. 
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Bakgrunnsmateriale 
 Oversikt over barnegruppas og ansattes sammensetning.  

- Antall barn per avdeling 
o Plasstørrelser 
o Barnas alder 

- Ansattes stilling (assistent/pedagog/annet) 
- Ansattes stillingsstørrelse fordelt på avdeling 

 Halvårsplan 

 
 
Følgende deltok ved tilsynet: 
Fra tilsynsmyndigheten: 

Navn Funksjon Åpnings-
møte 

Intervju / 
samtale 

Slutt-
møte 

Gunn Inger Løvseth Assisterende rådmann X X X 

Marte Gimse Schrøder Barnehagefaglig rådgiver X X X 

 
Fra barnehagen: 

Navn Funksjon Åpnings-
møte 

Intervju / 
samtale 

Slutt-
møte 

Hjørvard Bjørnbeth Daglig leder X X X 

Thomas Skorpen Eier X X X 

Anne F. Kottum Pedagogisk leder  X  

Erling Grønning Pedagogisk leder  X  

Mona M. M. Trotland BUA  X  

Mona Svorkås Assistent  X  

 

 
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 og dermed ikke gis som et pålegg. 
 
Forhold som er beskrevet under avvik skal utbedres. Forhold beskrevet under merknader bør utbedres.  
 

Avvik 
Tilsynsmyndigheten fant ingen avvik ved tilsynet.  
 

Merknader 
Tilsynsmyndigheten har merknader til barnehagens årsplan, se vedlegg. 
 
 
Denne rapporten er et offentlig dokument og danner grunnlag for årlig rapport til politisk nivå gjennom 
kommunens årsmelding.  
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Kommunens vedtak om retting og stenging i endelig rapport er å betrakte som enkeltvedtak og kan 
påklages til fylkesmannen jfr. forvaltningsloven. 
En eventuell klage sendes: 

Melhus kommune 
Rådhusveien 2 
7224 Melhus 

 

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 


