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Tilsynmed BrekkåsenIdrettsbarnehageetter lov om barnehager
Tilsynetble gjennomførtmed hjemmel i Lovom barnehager§ 16 den 19. april 2016.
Kommunestyrethar det øverstetilsynsansvaretmed den kommunaleforvaltningenog bestemmerhvilket organi
kommunentilsynet skalleggestil jfr. kommuneloven§§10,12 og 23. Kommunestyretkan med hjemmel i
kommuneloven§§ 10, 12 og 23 nr 4 ved delegeringbestemmehvem som skalvære tilsynsmyndigheti
kommunen.Melhuskommunestyrevedtok 10.02.04Reglementfor delegeringav myndighet,revidert 18.09.07i
sak58/07. Her ble blant annet følgendepunkt delegert til rådmannen:”Barnehageloven– avgjørendemyndigheti
sakersom angårenkeltbarnog personaletog fellestiltakfor barnehageneog være tilsynsmyndighet;”
Kommunensrolle som tilsynsmyndighetforståssom de aktiviteter som kommunenutøver for å sikre at
barnehagenedrivesi samsvarmed lov og forskrifter (Lovom barnehagermed tilhørendeforskrifter). Kommunen
som barnehagemyndighethar ansvarfor planlegging,kvalitetsutviklingog tilsyn med hele barnehagesektoreni
kommunen.
Varselom tilsyn
Varselom tilsyn ble sendt barnehagen31.3.2016.
Hva tilsynet omfatter
Tilsynethar primært rettet oppmerksomhetenmot barnehagensoppfølgingav §§ 1 og 3 i barnehagelovenmed
tilhørendeforskrifter.
Bakgrunnsmateriale
Årsplanfor 2016
Virksomhetsplan
Studieplanidrettsbarnehageskolen
2015-2016
Periodeplanerfor periode 2 2016for 5 avdelinger
Referatfra ett avdelingsmøte
Evalueringav periode1 for 2 avdelinger
Informasjonom barnehagensavvikshåndtering
Følgendedeltok ved tilsynet:
Fratilsynsmyndigheten:
Navn

Funksjon

Kristin Fosseide

Rådgiver

Tlf 72 85 80 00
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X
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Barnehagemyndighet

Frabarnehagen:
Navn

Funksjon

HjørvardBjørnbeth
Mari Weldingh
StineHøgset
Hilde Martinsen
AnneGreteHegdal
SveinErikHorg
Definisjoner
Avvik:

Dagligleder
FagsjefIdrettsbarnehage
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overtredelseav krav fastsatti lov om barnehager

Kommentar: utfyllende beskrivelseav avvik/funn
Merknader:

forhold som tilsynsmyndighetenmener det er riktig å påpeke,men som ikke omfattes av
definisjonenfor avvik og dermedikke gis som et pålegg.

Forholdsom er beskrevetunder avvik skal utbedres.Forholdbeskrevetunder merknaderbør utbedres.

Avvik 1
Årsplanenmangleren plan for barnsmedvirkningi vurderingsarbeidet.
Kommentarer
Barnehagensårsplaninneholderen konkretiseringav barnehagensarbeid med å leggetil rette for barns
medvirkning.Årsplanenmanglerimidlertid en plan for barnsmedvirkningi vurderingsarbeidet.
Barnehagenhar systemfor hvordanbarnaskaldelta i planleggingog vurderingav barnehagensvirksomhet.Dette
er imidlertid ikke tydeliggjort i årsplanen.«Barni barnehagenhar rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens
dagligevirksomhet.Barnskaljevnligfå mulighet til aktiv deltakelsei planleggingog vurderingav barnehagens
virksomhet.»(Barnehagel
oven § 3). Årsplanengir ikke informasjonom hvordanbarnehagenhar tenkt å gjøre
dette eller når det skalskje,hverkeni kapittelet om barnsmedvirkningeller i det om planlegging,dokumentasjon
og vurdering.Gjennomintervju med ansattekom det frem hvordan barnehageninkludererbarnai dette arbeidet,
men det synliggjøresikke i årsplanen.
Brekkåsenbarnehagehar en årsplansom ut over dette konkretisererbarnehagensarbeid på en god måte.
Årsplanener konkret, og kan bådefungeresom et arbeidsredska
p for barnehagenspersonalefor å styre
virksomheteni en bevisstog uttalt retning og som et utgangspunktfor foreldrenesmulighet til å kunnepåvirke
innholdet i barnehagen.Årsplaneninneholderplaner for vurderingav barnehagensvirksomhet,overgangti l
skolen,barnsmedvirkning,progresjon,samarbeidmed hjemmet, lek og læring.Videreviserårsplanen
sammenhengmed kommunalplanleggingav barnehagesektorenog barnsoppvekstmiljø.
Det er god sammenhengmellom årsplanenog periodeplaneneder arbeidet konkretiseresytterligere.Gjennom
innhentet materiale og intervju med de ansattefant tilsynsmyndighetentilfredsstillendesammenhengmellom
Lovog barnehager§§ 1 og 3 og barnehagensarbeid.
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Barnehagenhar goderutiner for vurderingav eget arbeid og gjør godeog ærligevurderingersom gir klar retning
for videre arbeid.
Årsplaneninneholderellers de elementersom skalnedfellesi en årsplanjamfør Rammeplanfor barnehagens
innhold og oppgaver.Sefor øvrig vedlegget«Vurderingav barnehagensårsplan».
Avviketer hjemlet i barnehageloven§ 3. Vi ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjoninnen 1.
septemberpå at avviket er lukket.

Merknader
Tilsynsmyndigheten
har ingen merknader.

Dennerapporten er et offentlig dokumentog dannergrunnlagfor årlig rapport til politisk nivå gjennom
kommunensårsmelding.
Kommunensvedtakom retting og stengingi endeligrapport er å betrakte som enkeltvedtakog kan påklagestil
fylkesmannenjfr. forvaltningsloven.
Eneventuell klagesendes:
Melhuskommune
Rådhusveien2
7224Melhus

Med hilsen
Marte Schrøder
barnehagemyndighet
Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur

Vedlegg:
Vurderingav barnehagensårsplan

