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Tilsyn med Kosekroken barnehage etter lov om barnehager 2017 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 25.10.2017 
 
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 08.09.15 Reglement for delegering, 
revidert 10.11.16 i sak 95/15. I medhold av kommuneloven § 23 gis rådmannen myndighet til å treffe 
vedtak i alle enkeltsaker av ikke prinsipiell betydning, såfremt kommunestyret ikke har bestemt annet. 
Videre står det i punkt 12.4: «Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i medhold av 
særlovgivning med mindre det er gjort unntak i det enkelte tilfelle eller noe annet er bestemt.»  

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. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke 
praksis og pålegge endring av lovstridig praksis.  

 
Varsel om tilsyn 
Varsel om tilsyn ble sendt barnehagen 14.03.17. Deretter ble det stedlige tilsynet flyttet fra 30. mars til 
25. oktober  

 
Hva tilsynet omfatter 
Tilsynet har primært rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av §§ 1, 2 og 3 i 
barnehageloven med tilhørende forskrifter.   

 
Bakgrunnsmateriale 

• Årsplan 2017-2018 

• Periodeplan august – oktober Mose 

• Periodeplan Lyng august – oktober 

• Periodeplan Lyng november – desember 

• Periodeplan september – oktober Skogstua 

• Ukeplan for Lyng 

• Ukeplan Skogstua 

• Foreløpig evaluering av periodeplan Lyng 

• Rapport pedagogisk utviklingsarbeid 

• Referat fra avdelingsmøte Lyng 
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• Pedagogdag 25.09.17 referat 

• Personalmøte 26.09.17 

• Info fra Udir som vedlegg til pedagogdag og personalmøte 

• Pedagogisk sol som vedlegg til referat personalmøte 

• Implementering – vedlegg til referat personalmøte 

• Møtemal avdelingsmøter 2017 

• Plan for avdelingsmøter Lyng 2017 

• Plan for sprusikk 

• Saksliste avdelingsmøte Lyng 

• Virksomhetsplan Nedre Melhus barnehage 2017-2018 
 

 
Følgende deltok ved tilsynet: 
Fra tilsynsmyndigheten: 
Navn Funksjon Åpnings-

møte 
Intervju / 
samtale 

Slutt-
møte 

Kristin Fosseide Rådgiver X X X 

Marte Schrøder Barnehagemyndighet X X X 

 
Fra barnehagen: 

Navn Funksjon Åpnings-
møte 

Intervju / 
samtale 

Slutt-
møte 

Siri Thanem Virksomhetsleder X X X 

Berit Johnsen Styrer X X X 

Marit Reppe Pedagogisk leder  X  

Hanne Dahle Grøseth Pedagogisk leder  X  

Wenche Pettersen Ler Assistent  X  

Anita Eidem 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.  
 
 
Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er endret, og den nye trådte i kraft 1. 
august 2017. Dette tilsynet har fokus på barnehagen som pedagogisk virksomhet, og rammeplanen blir 
dermed en betydningsfull faktor. I overgangen mellom ny og gammel rammeplan, vil barnehagene måtte 
bli vurdert opp mot om de følger krav i ny rammeplan samtidig som årsplanene og andre planer kan ha 
blitt utarbeidet med bakgrunn i gammel rammeplan. Dette kan gi flere avvik enn vanlig uten at det 
nødvendigvis betyr at kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen har blitt dårligere. 
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Følgende avvik ble konstatert: 
 
Avvik 1: 
Årsplanen gir ikke tilstrekkelig informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og dokumenterer ikke 
barnehagens valg og begrunnelser innenfor følgende områder: 
 
Årsplanen synliggjør ikke hvordan barns medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet 
Avvik fra forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 7. 
Det står at barna skal få delta i beslutninger og planlegging av daglige aktiviteter, og at barn jevnlig skal få 
mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Årsplanen synliggjør 
imidlertid ikke hvordan dette skal gjøres. «Barn i barnehagen har rett il å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet.» (Barnehageloven § 3 – Barns rett til medvirkning).  
For å lukke dette avviket må årsplanen beskrive hvordan barns medvirkning bringes inn i 
planleggingsarbeidet, og hvordan dette gjøres systematisk og som en del av barnehagens praksis.  
 
Årsplanen synliggjør ikke hvordan foreldrenes medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet 
Avvik fra forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 7. 
I avsnittet om samarbeid med hjemmet kommer det frem at «Barn og foreldre kan medvirke i driften av 
barnehagen gjennom foreldreråd, arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg.» Det synliggjøres ikke hvordan 
foreldres medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet. Foreldreråd og samarbeidsutvalg er to arenaer 
for foreldrenes medvirkning. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for 
barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene, blant annet fastsette årsplan for den 
pedagogiske virksomheten.  Kunnskapsdepartementet beskriver i merknad til barnehageloven i rundskriv 
F-08/2006 at bestemmelsen i barnehageloven § 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg må sees i 
sammenheng med §§ 1 og 2 i barnehageloven om at aktivitetene i barnehagen skal skje i samarbeid med 
barnas hjem. Godt og tett samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. 
For å lukke dette avviket må årsplanen beskrive hvordan foreldrenes medvirkning bringes inn i 
planleggingsarbeidet på en systematisk måte.  
 
Årsplanen synliggjør ikke hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid 
Avvik fra forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 7. 
«Barns trivsel og utvikling vurderes fortløpende. I forbindelse med foreldresamtaler gjør en en grundigere 
vurdering av barnet» (kapittelet om vurdering og dokumentasjon).  
Dette beskriver en vurdering av barnet og ikke av barnehagens pedagogiske arbeid.  
«Vurderingsarbeid der både barn, foreldre/ foresatte og ansatte er delaktig er viktig for å fornye og stadig 
utvikle barnehagen som organisasjon. Foreldre / foresattes engasjement og tilbakemeldinger er viktig for 
at vi skal gjøre jobben vår best mulig. Vårt fokus vil alltid være barnets beste.»  
Dette beskriver hensikten med vurderingsarbeidet, men synliggjør ikke hvordan barnehagen vurderer sitt 
pedagogiske arbeid.  
 
Det kommer ikke frem i årsplanen hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn 
Avvik fra forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 7. 
I følge årshjulet er det tilvenningsperiode i august og september der barnehagen leggen vekt på å oppnå 
trygghet og trivsel for alle. Det er en beskrivelse av målet for tilvenningen, men det kommer ikke frem 
hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn. Det er et krav i rammeplanen at det skal 
komme frem i årsplanen hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn.  
 
Det kommer ikke frem i årsplanen hvordan barnehagen ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen 
Avvik fra forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 7. 
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Årsplanen beskriver arbeidet som gjøres i førskoleklubben på torsdager, at barnehagen deltar i felles kor 
der barna møter førskolebarn fra andre barnehager, overnattingstur og avslutning for førskolebarna. 
Førskoleklubben starter med skrivebordsaktiviteter for at barna skal få en «skolefølelse». Skrivedans 
brukes for å lære barna riktige og flytende skrivebevegelser. Samarbeid med skolen nevnes ikke, og det 
beskrives eller reflekteres heller ikke rundt sammenheng mellom barnehage og skole. Ett av målene er at 
barna skal bli litt kjent på skolen, men det kommer ikke frem hvordan dette skal skje. Et annet mål er å 
«trene på enkle skoleoppgaver» uten at det kommer frem hva dette er, eller hva som er målet med 
denne aktiviteten. 
 
Kommentarer 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har 
rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna 
et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen 
være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og 
rammeplanen. 
 
Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og 
for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 
dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens 
pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske 
arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. 
Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være 
utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten. 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. 
 
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i 
barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens 
arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det 
pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon 
om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i 
barnehageloven og rammeplanen. 
 
Årsplanen beskriver barnehagens arbeid med omsorg, lek, læring og danning. Den beskriver hvordan 
barnehagen arbeider med fagområdene, og valgt felles tema for barnehagens fokusområde musikk. 
Årsplanen er konkret og beskriver barnehagens kvalitetskjennetegn, mål og verdier. Årsplanen har et eget 
kapittel om progresjon, men det kan gjerne beskrive tydeligere hvordan barnehagen sikrer progresjon i 
arbeidet.  
 
Gjennomgang av barnehagens planer, og samtaler med ansatte viser stor grad av sammenheng mellom 
planer og det arbeidet som gjøres i barnehagen. Barnehagen bærer preg av godt faglig arbeid, men det 
må systematiseres og planlegges tydeligere.  
 

Konklusjon 
Årsplanen gir ikke tilstrekkelig informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og dokumenterer ikke 
barnehagens valg og begrunnelser når det gjelder barn og foreldres medvirkning i planleggingsarbeidet, 
hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid, hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av 
nye barn, og hvordan barnehagen ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen.  
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Avvik fra 
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 7. 
 

For å lukke avviket må barnehagen 
Utforme en ny årsplan som inneholder de momenter som rammeplanen krever. I tillegg til det som står i 
årsplanen i dag, må årsplanen dokumentere barnehagens valg og begrunnelsen innenfor områdene  

- Barns medvirkning i planleggingsarbeidet 
- foreldres medvirkning i planleggingsarbeidet 
- hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid 
- hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn 
- hvordan barnehagen ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen.  

 
----------------- 
Denne rapporten er et offentlig dokument og danner grunnlag for årlig rapport til politisk nivå gjennom 
kommunens årsmelding.  
 
Dette brevet gir barnehagen et varsel om pålegg. Dette innebærer at ulovlige forhold beskrevet som avvik 
må rettes. Det ble gitt forhåndsvarsel om at det vil bli gitt pålegg i brev datert 13.11.17. Kommunen har 
hjemmel i barnehageloven § 16 til å gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved 
godkjente barnehager. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar 
seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen.  
 
Pålegg om retting er et enkeltvedtak jfr. forvaltningsloven, og barnehagen har rett til å klage på vedtaket. 
Klagefristen er tre uker fra barnehagen har mottatt, eller skulle ha mottatt rapporten. Fylkesmannen er 
klageinstans. En eventuell klage sendes barnehagemyndigheten i Melhus for forberedelse og vurdering. 
Dersom barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder vedtaket, sendes klagen til fylkesmannen 
for behandling. Barnehageeier har rett til å se sakens dokumenter. Barnehageeier har også rett til å be 
om at vedtaket ikke blir iverksatt før klagefristen er ute, eller klagen er omgjort.  

 
 
Frist for å lukke avviket, er 15. september 2018. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Marte  Schrøder 
barnehagemyndighet  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

 

 

 

 

 


