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Avslutning av tilsyn med Kosekroken barnehage 

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 25. oktober 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: 

• 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 

 

Andre dokumenter i saken 

• Varsel om tilsyn med barnehagen datert 14.03.17 

• Innsendt dokumentasjon fra barnehagen 17.10.17 

• Forhåndsvarsel om pålegg om retting datert 13.11.17 

• Varsel om pålegg av ulovlige forhold datert 08.12.17 

• Innsendt dokumentasjon fra barnehagen på retting av avvik datert 21.08.18 

 

Vurdering 

Barnehagen har utformet en ny årsplan. I den nye årsplanen dokumenteres barnehagens valg og 
begrunnelser gjennom tydelige kvalitetskjennetegn, mål og verdier. Årsplanen gir informasjon om 
barnehagens arbeid med omsorg, lek, læring og danning. Den beskriver hvordan barnehagen arbeider 
med fagområdene, og detaljert om fokusområdet sosial kompetanse. Barnehagen har musikk som 
fokusområde. Årsplanen beskriver også barnehagens pedagogiske arbeid i form av planlegging, vurdering 
og dokumentasjon.  Det pedagogiske arbeidet begrunnes i barnehageloven og rammeplanen. Årsplanen 
er detaljert og konkret om hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og 
innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis, og viser hvordan barnehagen 
arbeider med omsorg, lek, danning og læring. Progresjon tydeliggjøres, og årsplanen synliggjør både 
hvordan barn og foreldres medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet. Årsplanen har et eget kapittel 
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om overganger, og her kommer det frem hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn, og 
hvordan barnehagen ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen.  

 

Konklusjon 

Årsplan 2018-2019 for Kosekroken barnehage inneholder alle momenter som rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver krever. Barnehagemyndigheten konkluderer med at avviket er lukket, 
og avslutter med dette tilsynet med Kosekroken barnehage.  

 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

Marte  Schrøder 
barnehagemyndighet 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 


