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Avslutning av tilsyn med Gåsbakken barnehage
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 18.02.16. Tilsynet har primært
rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av §§ 1 og 3 i barnehageloven med tilhørende
forskrifter.
Barnehagen fikk ett avvik: Barnehagens arbeid konkretiseres ikke i årsplanen, og den gir ikke
tilfredsstillende informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.
Barnehagen utformet en ny årsplan. Den nye årsplanen svarte ut de fleste punktene i avviket, men
årsplanen beskrev ikke hvordan barnehagelovens bestemmelser skal dokumenteres og vurderes.
Barnehagemyndigheten vurderte derfor i brev datert 09.12.16 avviket som ikke lukket.
Barnehagen har nå revidert årsplanen. En årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagens arbeid
skal vurderes; hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal delta i vurderingsarbeidet,
hvordan og når arbeidet skal gjøres. Årsplanen beskriver hvordan barnehagelovens bestemmelser skal
dokumenteres og vurderes. Barnehagen dokumenterer erfaringer, opplevelser og læringsprosesser og
synliggjør hvorvidt det finnes en sammenheng mellom det de sier at de skal gjøre, og det de faktisk gjør.
Ansatte vurderer også hvordan de befinner seg i forhold til de ulike målene de har satt seg.
Barna deltar gjennom tekst, bilder, video og ulike estetiske uttrykk. Dette danner utgangspunkt for
samtaler og samhandling omkring erfaringer barna har gjort undervis og i etterkant av prosjekt
Personalet skaper rom for refleksjoner gjennom dokumentasjon knyttet til gjennomførte planer.
Dokumentasjon er et viktig redskap for å styrke sin faglige praksis
Foreldrene får gjennom dokumentasjon bedre innsikt i barnets hverdag. Foreldre kan også medvirke i
barnehagens planer på foreldremøter høst og vår og på foreldresamtaler 2 ganger i året.
Barnehagemyndigheten konkluderer med at avviket er lukket, og avslutter med dette tilsynet med
Gåsbakken barnehage.
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