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Avslutning av tilsyn med Elvebakken Montessoribarnehage 
 

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 31.10.2017. 

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

Barnehagen fikk ett avvik: 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 
- Årsplanen synliggjør ikke hvordan foreldrenes medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet 
- Det kommer ikke frem i årsplanen hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn 

 

Barnehagen har nå utformet en virksomhetsplan og aktivitetsplan. «Med utgangspunkt i rammeplan for 
barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske 
virksomheten» (Barnehageloven § 2). Tilsynsmyndigheten har vurdert virksomhetsplan og aktivitetsplan 
til sammen som barnehagens årsplan.  

 

Kommentarer 

Barnehagens visjon er «hjelp meg å gjøre det selv» og barns medvirkning gikk igjen i begge dokumentene 
som en grunntanke. Årsplanen var imidlertid ikke konkret på hvordan barns medvirkning bringes inn i 
planleggingsarbeidet. Foreldre medvirker på mange ulike arenaer i barnehagen, og disse arenaene ble 
beskrevet i årsplanen. Det ble imidlertid ikke synliggjort i årsplanen hvordan disse arenaer brukes til å gi 
foreldrene medvirkning i planleggingsarbeidet. I samtaler med ansatte kom det frem at barnehagen har 
gode rutiner for mottak og tilvenning av nye barn, men dette kom ikke frem av årsplanen.  

I den nye virksomhetsplanen beskriver barnehagen hvordan barns medvirkning bringes inn i 
planleggingsarbeidet gjennom observasjoner av barnas spontane uttrykk i hverdagen. Foreldrenes 
medvirkning i planleggingsarbeidet beskrives i samme plan gjennom daglig kontakt i bringe- og 
hentesituasjonen, foreldremøter med gruppearbeid, foreldresamtaler, og arbeid i samarbeidsutvalget. 
Barnehagens arbeid med tilvenning av nye barn beskrives i kapittelet om overganger, der barnehagen i 
samarbeid md foreldrene legger til rette for at barnet skal få en trygg og god start.   

Barnehagemyndigheten konkluderer med at avviket er lukket, og avslutter med dette tilsynet med 
Elvebakken Montessoribarnehage.  
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Med hilsen 

 

Marte  Schrøder 
barnehagemyndighet 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 


