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Tilsyn med Rosmælen barnehage etter lov om barnehager 2015, endelig rapport 

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 24.09.15. 
 
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 28.08.15. 
 
Hva tilsynet omfatter 
Tilsynet har primært rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av §§ 1 og 3 i barnehageloven med 
tilhørende forskrifter.   
 
Bakgrunnsmateriale 

 Årsplan 

 Månedsplaner og periodeplaner 

 Eksempel på vurdering av barnehagens virksomhet 

 Andre planer barnehager anser som relevante 

 Informasjon om barnehagens avvikshåndtering 
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Følgende deltok ved tilsynet: 
Fra tilsynsmyndigheten: 

Navn Funksjon Åpnings-
møte 

Intervju / 
samtale 

Slutt-
møte 

Gunn Inger Løvseth Assisterende rådmann X X X 

Marte Schrøder Barnehagefaglig rådgiver X X X 

 
Fra barnehagen: 

Navn Funksjon Åpnings-
møte 

Intervju / 
samtale 

Slutt-
møte 

Aud Jorun Underdal Virksomhetsleder X X X 

Unni Skipperø Styrer X X X 

Kathrine Bjørnsson Pedagogisk leder  X  

Linn Woldmo Pedagogisk leder  X  

Anne Lise Hokseggen Assistent  X  

Ida Røsbjørgen 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 
Følgende avvik ble konstatert: 
 
Avvik 1: 
Barnehagens arbeid konkretiseres ikke i årsplanen, og den gir ikke informasjon om barnehagens pedagogiske 
arbeid.  
 
Avvik fra (Lovparagraf/forskrift):  
Barnehageloven §2, Forskrift om barnehagens innhold og oppgaver 
 
Kommentarer 
En konkretisering av den enkelte barnehages arbeid skal nedfelles i årsplanen, som fastsettes av barnehagens 
samarbeidsutvalg. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 
fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 
 
Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal 
avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Dette tydeliggjøres ikke i årsplanen. Her må 
også progresjon tydeliggjøres.  
 
God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og 
materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Planlegging av barnehagens fysiske utforming, 
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organisering, innhold og prosesser må gjøres med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i 
barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring 
individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med 
barn og foreldre. Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i 
tillegg bør utformes planer for kortere perioder. Barnehagen kan også ha behov for en langtidsplan for å sikre 
progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. Barnehagens 
planer bør ses i sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og av barns oppvekstmiljø. 

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og 
læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem. 
Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres 
og vurderes. I barnehager for samiske barn i samiske distrikt bør den samiske årstidskalenderen legges til grunn 
for arbeidet. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må også nedfelles i barnehagens årsplan.  

Årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning. Barn kan delta i 
planleggingsarbeidet med direkte innspill i samtaler om hva de liker å foreta seg i barnehagen og ved at de 
uttrykker seg på andre måter. Foreldrene må gis mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold. 
Spørsmål om innhold og prioriteringer må drøftes i foreldrerådet og i samarbeidsutvalget. Det er viktig å legge 
opp til en drøfting med foreldrene om hva de ønsker å medvirke i og på hvilke måter.  

Styreren har det faglige ansvaret for årsplanens innhold. Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den 
pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Styreren må sørge for at 
vurderingen foregår i forståelse med foreldrene og personalgruppen. Barnehagens foreldreråd og 
samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen. Hvordan vurderingen av 
barnehagens arbeid skal gjennomføres, må nedfelles i årsplanen: Hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem 
som skal delta i vurderingsarbeidet og hvordan og når. 

Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres 
kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale 
språk. Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og 
opplevelsesverden. Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning må integreres i arbeidet med 
barnehagens innholdsområder. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og 
personalet og mellom personalet og foreldrene. 

Årsplanen bør i tillegg si noe om hvordan barnehagens arbeid skal vurderes.  
Det kommer frem mye vurdering i referatene fra avdelingsmøte, personalmøte og utviklingsmøte, men dette gir 
årsplanen lite informasjon om. Vurdering foregår gjennom dialog med barn og foreldre, referat, foreldresamtaler 
og møter mm. Dialog med barn og foreldre kan være en god vurderingsmetode, men da må det som kom frem i 
samtalen tas med videre, sammenstilles, vurderes og systematiseres. Vurdering gjøres fortløpende, i forkant av 
foreldresamtaler, to ganger i året, ukentlig i møter.  
 
I tillegg kommer det frem at barnehagen observerer barn i lekprosjektet, årsplanen kunne sagt noe om hvordan 
dette blir brukt i vurderingsarbeidet. 

 
Informasjon og dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjoner i personalgruppen og med barn og 
foreldre. Resultatene av vurderingen bør legges til grunn for arbeidet med neste årsplan. 
 
En gjennomgang av barnehagens planer og vurderinger samt intervju med ansatte viser at barnehagen er en 
pedagogisk virksomhet.  
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Merknader 
Tilsynsmyndigheten har ingen merknader 
 
 
 
 
Denne rapporten er et offentlig dokument og 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. 
En eventuell klage sendes: 

Melhus kommune 
Rådhusveien 2 
7224 Melhus 

 

 

Med hilsen 

Morten Bostad Marte  Schrøder 
ass. rådmann rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

Vedlegg: 

Vurdering av barnehagens årsplan 
 


