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Avslutning av tilsyn med Eid barnehage 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 21. oktober 2016. Tilsynet har primært 
rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av §§ 1, 2 og 3 i barnehageloven med tilhørende 
forskrifter.  

Barnehagen fikk ett avvik 

• Vurdering av barnehagens arbeid 

 

Andre dokumenter i saken 

• Varsel om tilsyn med barnehagen datert 20.09.16 

• Innsendt dokumentasjon fra barnehagen 010.10.16 

• Forhåndsvarsel om pålegg om retting datert 10.11.16 

• Søknad om utsatt frist for å lukke avvik datert 18.11.16 

• Varsel om pålegg av ulovlige forhold datert 23.11.16 

• Søknad om utsatt frist for å lukke avvik datert 30.01.16 

• Ny frist for å lukke avvik datert 06.02.17 

• Innsendt dokumentasjon fra barnehagen på retting av avvik datert 28.09.17 

 

Barnehagen har utformet en ny årsplan som er fastsatt i samarbeidsutvalget 26.06.17.  

Vurdering 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal 
beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 
Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. 
Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre 
planlegging og gjennomføring. Det kan også bidra til en åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold 
og oppgaver. Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. På denne måten kan 
personalet lære av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. Kunnskap 
om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi alle barn et tilrettelagt 
tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor 
observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og 
kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i 
vurderingsgrunnlaget. 
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Ny årsplan beskriver en plan for vurdering som involverer hele personalgruppe i form av halvårs- og 
årsvurdering av det pedagogiske arbeidet på avdelingen og i barnehagen som helhet. I tillegg beskriver 
årsplanen fastsatte rutiner for jevnlige vurdering av det pedagogiske arbeidet på avdelingene når det er 
behov og rom for det. Metoder for vurdering er også pedagogiske og faglige diskusjoner og refleksjoner. 
Foreldrene får mulighet til å bidra i vurderingen på foreldremøter og foreldresamtaler i tillegg til 
formelle organ som FAU og SU. Barnehagen vil også gjennomføre en brukerundersøkelse i løpet av 
2017. Barna tas med i vurderingsarbeidet gjennom for eksempel observasjon og tekstskaping.   

 

Konklusjon 

Barnehagemyndigheten konkluderer med at avviket er lukket, og avslutter med dette tilsynet med Eid 
barnehage.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Marte  Schrøder 
barnehagemyndighet 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


