
 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen 

Saksbehandler Marte  Schrøder 

Telefon 72858025 
Dato 09.08.2017 

Saksnr. 15/93-7 

Melhus kommune 

Rådhusvegen 2 

7224 Melhus 

www.melhus.kommune.no 
postmottak@melhus.kommune.no  
orgnr: 938726027 

 

Tlf 72 85 80 00 

Lundamo skole og barnehage  

Arnevegen 7 

 

7232  LUNDAMO 

 

   

  

 

 

Avslutning av tilsyn med Lundamo barnehage 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 24. november 2016. Tilsynet har 
primært rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av §§ 1 og 3 i barnehageloven med 
tilhørende forskrifter.   

 

Barnehagen fikk to avvik:  

- Det kommer ikke frem i årsplanen hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og 
gruppens interesser og det lokale samfunnet 

- Barnehagen tydeliggjør ikke progresjon i årsplanen 

 

Dokumenter i saken:  

- Varsel om tilsyn datert 31.10.16 
- Innsendt dokumentasjon fra barnehagen datert 10.11.16 
- Foreløpig rapport etter tilsyn med forhåndsvarsel om pålegg datert 19.12.16 
- Endelig rapport etter tilsyn med varsel om pålegg om retting datert 17.01.17 
- Innsendt dokumentasjon fra barnehagen på retting av avvik datert 23.06.07 

 

Barnehagen har utformet en ny årsplan som er godkjent av samarbeidsutvalget ved Lundamo skole og 
barnehage 12.06.17. 

 

Vurdering 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette 
en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Samarbeidsutvalget ved Lundamo skole og barnehage har 
godkjent den nye årsplanen i møte 12.06.17.  

 

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser 
og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  

For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold 
delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene er i stor 
grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og 

http://www.melhus.kommune.no/
mailto:postmottak@melhus.kommune.no


Saksnummer 15/93-7 

Side 2 av 2 

  

 

 

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. For hvert fagområde er det i 
rammeplanen formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av 
personalets ansvar. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens 
sammensetning og øvrige forutsetninger. Årsplanen for Lundamo barnehage gir en oversikt over 
hvordan barnehagen arbeider med de ulike fagområdene.  

At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder er en forutsetning for at det 
blir god lek og et godt samspill mellom barna. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges 
til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til 
deres utviklingsnivå. Derfor må det nedfelles i barnehagens årsplan hvordan fagområdene blir tilpasset 
det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet. Og derfor må også progresjon 
tydeliggjøres. Årsplanen beskriver progresjon i arbeidet i barnehagen og hva personalet skal gjøre i 
arbeidet med progresjon. Årsplanen viser også til progresjonsplanene som ble utarbeidet i kommunen 
for alle fagområdene. 

 

 

Konklusjon 

Barnehagemyndigheten konkluderer med at begge avvikene er lukket, og avslutter med dette tilsynet 
med Lundamo barnehage.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Marte  Schrøder 
barnehagemyndighet 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


