Rådmannen
Saksbehandler Marte Schrøder
Telefon 72858025
Dato
05.10.2017
Saksnr. 16/103-6

Tambartun barnehage
Brekktrøa
7227 GIMSE

Avslutning av tilsyn med Tambartun barnehage
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 24. november 2016. Tilsynet har primært
rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av §§ 1, 2 og 3 i barnehageloven med tilhørende
forskrifter.
Barnehagen fikk ett avvik
•

Overgang barnehage – skole nedfelles ikke i barnehagens årsplan

Andre dokumenter i saken
•
•
•
•
•

Varsel om tilsyn med barnehagen datert 15.02.16
Innsendt dokumentasjon fra barnehagen 02.11.16
Forhåndsvarsel om pålegg om retting datert 19.12.16
Varsel om pålegg av ulovlige forhold datert 16.01.17
Innsendt dokumentasjon fra barnehagen på retting av avvik datert 15.09.17

Barnehagen har utformet en ny årsplan.
Vurdering
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle
kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen,
deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele
opplysninger om enkeltbarn med skolen.
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en
sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har
med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å
begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og
møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen
og skolefritidsordningen.
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Det skal kommer frem i årsplanen hvordan barnehagen ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen.
I den nye årsplanen beskriver barnehagen førskoletilbudet sitt, med både faste aktiviteter som
førskolekor, førskolesamlinger, besøksdager, innskriving og overgangssamtaler, og hverdagsaktiviteter
som har til hensikt å gi barna godt grunnlag for å begynne på skolen.
Konklusjon
Barnehagemyndigheten konkluderer med at avviket er lukket, og avslutter med dette tilsynet med
Tambartun barnehage.

Med hilsen
Marte Schrøder
barnehagemyndighet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

