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Samandrag

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ført tilsyn med Eidsvåg barne- og ungdomsskole i Nesset

kommune. Hovudregelen for tilsynet er § 9a-1.  I  dette tilsynet er det internkontrollen ved sku/en

knytt opp mot elevanes psykososiale miljø det blir ført tilsyn med. Kommunen som skuleeigar er

likevel øvste ansvarlege for at plikta etter kapittel 9a  i  opplaeringslova blir oppfylt. Det betyr at det

er kommunen som er ansvarleg for oppfylling av elevanes rettar, sjølv om det tilsynet har undersøkt

er handlingar som skjer i skulen.

Tilsynet er gjennomført ved å hente inn dokumentasjon og ved intervju/samtalar med sentrale

personer, sjå vedlegg.

Det vart ikkje avdekt lovbrot ved skulen. Fylkesmannen har likevel merka seg at skulen kan betre

sin praksis på nokre punkt. Dette kjem fram under dei enkelte punkta  i  rapporten.
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1. Innleiing
Fylkesmannen opna 22.09.2015 tilsyn med skulens arbeid med elevane sitt psykososiale miljø ved

Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBU) i Nesset kommune.

Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir overhalde, jf.

opplæringslova § 13-10 fyrste Iedd. Kommunen er derfor adressat for tilsynsrapporten.

Tilsynet har ikkje funne lovbrot.

2. Tema for tilsynet: Skulens arbeid med elevanes psykososiale miljø

Det vart gjennomført felles nasjonalt tilsyn i tida 2010 - 2013 med skulens arbeid med elevanes rett

til eit godt psykososialt miljø, jf. opplæringslova (oppll.) kapittel 9a. Tilsynet med Nesset kommune

er ein vidareføring av det nasjonale tilsynet. Hovudregelen for tilsynet er § 9a-1. Dei andre reglane

som er kontrollerte, må sjåast i lys av denne. Tilsynet er likevel avgrensa til berre å gjelde skulens

arbeid med det psykososiale miljøet.

Det rettslege utgangspunktet for tilsynet er delt inn i tre hovudkategoriar:

-  Det førebyggjande arbeidet ved skulen, jf. §§ 9a-4 og 9a-3 første ledd.

-  Det individuelt retta arbeidet ved skulen, jf. § 9a-3 andre og tredje Iedd.

-  Skulens plikt til samhandling og involvering med ulike råd og utval (brukarmedverknad), jf.

§§ 9a-5, 9a-6 og kapittel 11.

2.1 Opplæringslova § 13-10 om forsvarleg system og §  9a-4 om internkontroll

Det er ikkje ført særskilt tilsyn med oppll. § 13-10 andre ledd i dette tilsynet. Føresegna er ein

overordna regel som pålegg skuleeigar å ha eit forsvarleg system for oppfølging av alle lovkrava. I

tidlegare tilsyn har det vore stort fokus på internkontrollsystemet i kommunane. Som i det felles

nasjonale tilsynet 2010-2013, er det internkontrollen ved kvar enkelt skule knytt til elevanes

psykososiale miljø det blir ført tilsyn med. Kravet til internkontroll i samband med dette er særleg

regulert i oppll. § 9a-4, jf.  §  9a-3 første ledd.

2.2 Kommunen sitt ansvar

Sjølv om opplæringslova legg ansvaret på skuleleiinga for den daglege gjennomføringa og

etterlevinga av dei kontrollerte reglane, er det kommunen som har det overordna ansvaret. Det er

kommunen som skuleeigar som må syte for at skuleleiinga ved kvar skule etterlever krava og

pliktene i lova, og at dei tilbyr dei tenestene og aktivitetane som lova omtalar.

Oppfyllinga av elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø skjer på skulen. Det er skuleleiinga og

dei tilsette som i det daglege må arbeide for eit godt skulemiljø. Kommunen som skuleeigar er

likevel ansvarlege for at pliktene etter kapittel 9a blir oppfylde. Dette inneber at det er kommunen

som er ansvarleg for oppfylling av elevane sine rettar, sjølv om det tilsynet har undersøkt er

handlingar som skjer i skulen. Kommunen er derfor adressat for eventuelle pålegg om endring i

samsvar med oppll.  §  14-1 tredje ledd.

2.3 Føremålet med tilsynet

Det overordna målet med tilsynet er å rette fokuset mot og styrkje arbeidet med det psykososiale

miljøet ved skulane og skulanes evne til å førebyggje og handtere krenkjande åtferd. Gjennom

kontroll med om skulane følgjer lovkrava på dette feltet, skal eventuell lovstridig praksis avdekkjast.

Gjennom pålegg om endring skal slike forhold rettast opp.
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Eit godt skulemiljø er ein viktig innsatsfaktor for ein god skule og for realisering av

føremålsparagrafen i  §  1-1  i  Opplæringslova. Manglar ved skulemiljøet kan føre til mistrivsel blant

elevane, og det vil kunne ha direkte innverknad på læringsutbytet deira.

Dei overordna føremåla med tilsynet er å sikre at skuleeigar og skuleleiarar:

ø driv eit aktivt og førebyggjande arbeid forå sikre elevane eit godt psykososialt miljø

ø syter for at dei tilsette på ein tilfredsstillande måte handterer krenkjande åtferd som dei får
kunnskap eller mistanke om

ø syter for at elevar, foreldre, råd og utval blir involverte og engasjerte i skulemiljøarbeidet

Det blir presisert at tilsynsrapporten ikkje gir ei heilskapsvurdering av skuleeigaren og skulen.

Rapporten omhandlar berre resultat knytte til det temaet som er valt for tilsynet.

3. Gjennomføring av tilsynet

Etter oppll.  §  14-1 andre ledd har departementet heimel til å føre tilsyn med offentlege skular.

Denne retten er delegert til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal ha tilgang til skuleanlegg og

dokumentasjon.

Tilsynet har vore utført ved å hente inn og vurdere dokumentasjon, skriftlege utgreiingar og

munnlege opplysningar.

Det er skulen som etter lova plikter å sikre at den enkelte eleven får oppfylt retten sin til eit godt

psykososialt miljø, jf. § 9a-1 og § 9a-3 første ledd. Skulen vil her seie: skuleeigar, skuleleiinga og

dei tilsette ved skulen.

3.1 Gangen i tilsynet

ø Varsel om tilsyn med pålegg om å sende inn utgreiing og dokumentasjon til kommunen og

skulane datert 22.09.2015

ø Mottak av dokumentasjon og utgreiing frå kommunen og skulane 16. og 20.10.2015

ø Opningsmøte, intervju og samtalar 10.11.2015

ø Utsending av førebels tilsynsrapport 22.12.2015

ø Sluttmøte 07.01.2016

ø Frist for tilbakemelding på førebels rapport 21.01.2016

ø Utsending av endeleg tilsynsrapport, ev. med frist for endring og tilbakemelding om

endring, veke 6 2016

4. Fylkesmannens vurderingar og konklusjonar
Det blei informert nærare om dei rettslege krava og kva dei inneber i opningsmøtet 10.11.2015. Dei

rettslege krava er tekne med i vedlegg 3 til denne rapporten. Vi viser også til rundskriv frå

Utdanningsdirektoratet om elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø, Udir-2-2010, og om

systemretta arbeid etter opplæringslova kap. 9a, Udir-04-2014.
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4.1 Førebyggjande  arbeid og internkontroll

For  å  oppnå  eit godt psykososialt miljø  er  det ein naudsynt føresetnad at det blir drive eit
førebyggjande arbeid som skal forhindre uønskt/krenkjande åtferd. Dette inneber at skuleleiinga må

ha ei ”føre var"-haldning til eventuelle situasjonar og utfordringar som kan oppstå i skulekvardagen,

og som kan ha negativ innverknad på elevane sitt skulemiljø.

4.1.1  Rettslege krav

Det rettslege utgangspunktet for tilsynets kontroll med det førebyggjande arbeidet ved skulen finst i

opplæringslova S 9a-4;Jf.§_9a-3 fmte ledd. Skuleeigarar og skuleleiarar skal arbeide

førebyggjande for å forhindre at uønskt åtferd oppstår. Det førebyggjande arbeidet skal vere aktivt,
systematisk og kontinuerleg. Reglane presiserer plikta skulen har til å sikre at elevane sin rett etter

§  9a-1 blir oppfylt. Sjå også vedlegg 3.

4.1.2 Dokumentasjon og vurdering

Gjennom intervju, samtalar og innsendt dokumentasjon frå skulen/kommunen, har Fylkesmannen

fått ei god oversikt over det førebyggjande arbeidet ved Eidsvåg barne- og ungdomsskule. I følgje

skulen er <<Handbok i klasseledelse», og aktivitetsplanen viktige delar av det førebyggande arbeidet

(jf. «Handlingsplan mot mobbing>>, s. 2).

I  «Håndbok  i klasseledelse»  er det mellom anna lagt vekt på tydeleg klasseleiing, relasjonar vaksen

- elev og elev-elev, det å vere føreseielege vaksne, og reaksjonsmåtar ved ikkje ønska åtferd.

Skulen har ei rekke tiltak for elevane gjennom skuleåret som er meint til å fremje trivsel, utvikling

og læring. Desse tiltaka blir nedfelt i ein aktivitetsplan. Kvart trinn har sin eigen plan.

Ordensreg/ane for EIBU er laga på grunnlag av kommunal forskrift om Ordensreglement, vedtatt i

Nesset kommunestyre í 2013. Reglane inneheld mellom anna omtale av elevane sine rettar og

plikter, reglar for orden og oppførsel - irekna kva som ikkje er akseptabel oppførsel, samt tiltak mot

brot på ordensreglane.

I  «Handlingsplan mot mobbing» blir det synleggjort korleis skulen førebygger, avdekker og løyser

mobbing. Ansvarsforholda er tydeleggjort. I handlingsplana kjem også skulens mål for skulemiljøet

og skulemiljøarbeidet fram.

Mobbing blir i plana definert som psykisk og fysisk vold retta mot eit offer, utført av einskildpersonar

eller grupper. Ein føreset eit ujamt styrkeforhold mellom offer og plagar og at episodane blir

gjenteke over tid.

Det er i plana eit samandrag av «Håndbok i klasseledelse», samt eit kapittel som omhandlar det

kontinuerlige arbeidet med skulemiljøet. Her finn vi ein omtale av ansvarskjeda, årshjul for faste

førebyggande tiltak (aktivitetsplan) og rutinar for revisjon av handlingsplana.

EIBU har rutinar for kartlegging, undersøking og varsling, i dokument datert 15.10.2015. Alle

årssteg frå 5. - 10. deltek årleg i Elevundersøkinga. Frå og med våren 2015 skal i tillegg <<Ikkje
anonym spørjeundersøking», utvikla av Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger,

gjennomførast to gangar i året, som ein del av skulens kartleggingsrutinar. Det kjem ikkje fram kva

for trinn som skal vere med i undersøkinga. Skulen gjer seg også nytte av elevsamtalar og

foreldresamtalar for å innhente kunnskap om miljøet ved skulen.

Dette dokumentet inneheld også prosedyrar som seier noko om dei tilsette si handlingsplikt - kva

ein skal gjere når ein oppdagar eller får mistanke om krenkande åtferd, varslingsplikt - kva ein gjer

når ein får melding frå barn eller foreldre om krenkande åtferd, og opplysningsplikt - kva ein skal

orientere elevane/foreldra om når dei melder frå til skulen.
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I samarbeid med PPT gjennomfører skulen i 2015-2016 ei skulering av personalet  i  høve mobbing og

skulemiljø. Skoleringa går over tre semester, med ei samling på fire-fem timar kvart semester.

I  april 2015 vart «Plan for samarbeid mel/om skole og heim» vedtatt  i  samarbeidsutvalet/

skulemiljøutvalet. Planen inneheld mål for samarbeidet og ei skildring av ulike område for

samarbeid, til dømes samarbeid om skulemiljøet.

«Forslag til plan for arbeid med det psykososiale miljøet» er datert 15.10.2015 og står fram som ei

prosedyreplan for det førebyggande arbeidet og for evaluering av skulen sitt systematiske arbeid

med det psykososiale miljøet.

Fylkesmannen finn at Eidsvåg barne- og ungdomsskole har satt seg mål for skulemiljøarbeidet.

Skulen kan gjennom ovannemnte planar og rutinar dokumentere korleis dei jobbar med det

førebyggande arbeidet og korleis dei skaffar seg kjennskap til den einskilde elev si oppleving av

skulemiljøet. Fylkesmannen legg til grunn at skulen har ein rekke planar for arbeidet med det

psykososiale miljøet. Gjennom intervju kjem det fram at dei tilsette er best kjende med innhaldet i

«Håndbok i klasseledelse>> og «Handlingsplan mot mobbing», som dei brukar i kvardagen.

Gjennom ordensreglane blir det som nemnt definert kva skulen ser på som ikkje ønska åtferd.

Fylkesmannen finn det derfor sannsynleggjort at dei tilsette ved skulen har ei felles forståing for kva

dei meiner er krenkande åtferd. Ordensreglane blir i følgje rektor gjennomgått i alle klassane og

sendt heim til foreldra kvart år ved skulestart. Fylkesmannen meiner det er viktig med ei felles

forståing av kva som er krenkande åtferd. Dette bør jamleg vere tema på personalmøte og uttrykt

og vist i praksis både for elevane og foreldra.

«Handlingsplan mot mobbing» er datert 08.10.2012. Det er her omtalt korleis skulen skal evaluere

plana. I eigenvurderingsskjema og intervju kjem det fram at plana blir evaluert - ikkje som beskrive

i pkt. 4.3 i plana, men <<stykkevis og delt» på til dømes husmøte.  I  «Forslag til plan for arbeid med

det psykososiale miljøet» er eit av tiltaka som er skildra å «utarbeide årshjul/sjekkliste for et

systematisk arbeid med det psykososiale miljøet. Fylkesmannen finn det sannsynleggjort at Eidsvåg

barne- og ungdomsskole følgjer med på skulemiljøet og har eit system for å evaluere det

førebyggande arbeidet. Eit vekstpunkt kan vere, som «Forslag til plan for arbeid med det

psykososiale miljøet» foreslår, å utarbeide eit årshjul/sjekkliste for det systematiske arbeidet som
blir gjort for å skape eit psykososialt miljø ved skulen, som fremjar helse, trivsel og læring (jf.

opplæringslova  §  9-1).

Som ein kan sjå av dokumentasjonsgrunnlaget, har Eidsvåg barne- og ungdomsskole mange

enkeltståande planar som omtalar korleis skulen jobbar med det psykososiale miljøet. Fylkesmannen

meiner eit vekstpunkt for skulen kan vere å samle alle plandokumenta til eitt heilskapleg system.

Slik kan ein betre sikre at dei tilsette kjenner til alle rutinar og prosedyrar, noko som er ein

føresetnad for at skulen kan følgje opp og evaluere det førebyggande arbeidet.

Fylkesmannen ser positivt på at skulen i samarbeid med PPT skolerer sine tilsette om mobbing og

skulemiljø. Auka kompetanse og medvit kan i seg sjølv vere eit godt førebyggande tiltak for eit trygt

og godt psykososialt miljø for elevane.

4.1.3 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune - Eidsvåg barne- og ungdomsskole, oppfyller lovkrava som er satt i høve skulens

førebyggjande arbeid og internkontroll, jf. opplæringslova  §§ 9a-4 og 9a-3 fyrste ledd.

4.2 Det individuelt retta arbeidet ved skulen
Det førebyggjande arbeidet må sjåast i samanheng med det individuelt retta arbeidet ved skulen.

Det er viktig for oppfyllinga av krava i opplæringslova at dei førebyggjande tiltaka som blir

planlagde, blir etterlevde i praksis.
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Skulens plikt til å gripe inn når det oppstår forhold som er krenkjande for éin eller fleire elevar,
følgjer hovudsakleg av § 9a-3 andre og tredje Iedd. Opplæringslova oppstiller særskilte plikter for

skulen knytte til det psykososiale miljøet og gir eleven/foreldra særskilte rettar knytte til

saksbehandlinga ved skulen. Ved å kontrollere korleis skulane etterlever dei konkrete pliktene i §

9a-3 andre og tredje ledd, vil tilsynet kunne medverke til å sikre at skulane i praksis arbeider for å
fremje elevane si helse, trivsel og læring.

4.2.1  Rettslege krav

Skuleeigar, skulen, rektor og alle tilsette plikter å sikre elevanes individuelle rett etter  §  9a-1

gjennom individuelt retta arbeid. Det individretta arbeidet ved skulen er regulert i § 9a-3 andre og

tredje ledd i Opplæringslova. Reglane presiserer at alle som er tilsette ved skulen, har ei

handlingsplikt som inneber plikt til å gjere undersøkingar, plikt til å varsle rektor og plikt til å gripe

inn når det er naudsynt og mogleg. Vidare blir skulen pålagd å behandle oppmodingar frå elevar
eller foreldre som gjeld det psykososiale miljøet, etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Sjå også vedlegg 3.

4.2.2 Dokumentasjon og vurdering

Handlingsplikt

I tilsynet vart det kontrollert om skulens praksis samsvarar med opplæringslova § 9a-3 andre Iedd.

Lova slår fast at tilsette som har mistanke eller kunnskap om at ein elev blir utsatt for krenkande

ord eller handlingar, skal undersøkje saka, varsle skuleleiinga og gripe inn om det er mogleg og

naudsynt. Plikta gjeld alle som er tilsett ved skulen.

Rektor ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole informerer dei tilsette om handlingsplikta kvart år ved

skulestart. Gjennom intervju fekk Fylkesmannen inntrykk av at dei tilsette kjenner til innhaldet i

plikta. Skulen har prosedyrar for kva dei tilsette skal gjere dersom ein får mistanke eller kunnskap

om at ein elev blir utsatt for krenkande handlingar og mobbing. Dette gjeld også for varsling til

skuleleiinga. Desse er nedskrivne i dokumentet «Plan for kartlegging, undersøking og varsling -

skulemiljøet>> (datert 15.10.2015). Sjølv om rutinane vart nedskrivne like før tilsynsbesøket, finn

Fylkesmannen det sannsynleggjort gjennom intervju og samtalar at dei tilsette har ein innarbeid

praksis for å undersøkje krenkande åtferd ved mistanke eller kunnskap, samt å varsle skuleleiinga.

Skulens planar/rutinar for å handtere krenkande åtferd skal også omfatte tilfelle der ein tilsett

krenker ein elev. Dette blir ikkje omtala spesifikt i planane til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

Dette bør vere eit vekstpunkt for skulen.

Skulen har konkrete prosedyrar når mobbing er meldt eller avdekka, som omtalar kva ein skal gjere

og kven som skal gjere det. I «Handlingsplan mot mobbing» finn ein også prosedyrar for samarbeid

med andre instansar, som helsesøster og PPT.

Skulens ordensreglar er som nemnd laga på grunnlag av den kommunal forskrifta om

Ordensreglement i Nesset. Forskrifta legg opp til ei saksbehandling i samsvar med lova i dei tilfella

skulen må sette i verk tiltak som er av inngripande karakter og avgjørande for ein elevs rettar og

plikter. Dette gjeld til dømes bortvising og bytte av skule. Skulens ordensreglar viser til den

kommunale forskrifta i sin omtale av skulens saksbehandling.

Fylkesmannen fikk i intervju og samtale med personalet inntrykk av at handlingsplikta og utføringa

av den i praksis jamleg er tema på til dømes husmøte. Det blir blant anna jobba med case.
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Vedta ksplikt

Dersom ein elev eller foreldre, eller råd/utval som representerer desse, ber om tiltak for å betre

skulemiljøet, skal skulen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i

forvaltningslova. Fylkesmannen finn det gjennom dokumentasjon og intervju sannsynliggjort at

skulen har ein god praksis kring dette. Personalet ivaretek rettleiingsplikta si etter forvaltningslova §

11 ved å informere foreldre/elev om retten til enkeltvedtak når dei kjem med ei oppmoding til

skulen. Døme på enkeltvedtak viser at det går kort tid frå varsling til skuleleiinga til vedtak blir fatta.

Idei vedtaka Fylkesmannen har sett, tar skulen stilling til om elevens rett etter opplæringslova  §

9a-1 er oppfylt, og det er skissert tiltak. Til slutt i vedtaka blir det opplyst om forvaltningslovas

klagereglar.

4.2.3  Fylkesmannen sin konklusjon

Nesset kommune - Eidsvåg barne- og ungdomsskule, oppfyller lovkrava i høve skulens

handlingsplikt og vedtaksplikt, jf. opplæringslova § 9a-3 andre og tredje ledd.

4.3 Brukarmedverknad

Opplæringslova inneheld krav om at elevar og foreldre skal givast høve til å involvere og engasjere

seg i arbeidet for eit godt psykososialt miljø ved skulen. Eit av verkemidla frå lovgivar for å sikre

brukarmedverknad har vore å stille krav til oppretting av ulike råd og utval og å gi desse råda og

utvala høve til å uttale seg før endelege avgjerder blir tekne.

Brukarmedverknad er ikkje ein statisk tilstand som kan oppnåast ein gong for alle i skulen, det er i

tvert imot noko det må arbeidast kontinuerleg med. Tilhøyrsle i ein sosial og fagleg fellesskap

gjennom verdiar og verkemiddel som verdsetjing, aktiv deltaking og medverknad er noko som må

gå føre seg kontinuerleg i kvardagen.

Det er ”sku/en” som skal syte for at elevane blir engasjerte i skulemiljøarbeidet. Skulen i denne

samanhengen vil seie skuleleiinga. Dersom det ikkje er tilrettelagt for at elevane eller dei føresette

blir involverte og engasjerte i skulemiljøarbeidet, er det skuleeigar som blir gjort ansvarleg.

4.3. 1  Rettslege krav

§ 9a-5 slår fast at elevane skal engasjerast i det systematiske skulemiljøarbeidet, både i

planlegginga og i gjennomføringa av det. Elles er det gitt reglar for ulike organ for

brukarmedverknad både i  §  9a-6 og i kapittel 11. Det går m.a. fram at råda og utvala skal givast

relevant informasjon og reelt høve til å uttale seg. Rutinar for å sikre informasjon og varsling til dei

ulike råda og utvala må innarbeidast i internkontrollen ved skulen etter  §  9a-4. Sjå også vedlegg 3.

4.3.2  Dokumentasjon og vurdering

Skulen har oppretta elevråd på 5.-7. steget og på 8.-10.steget, samt foreldreutval, samarbeidsutval
og skulemiljøutval med lovmessig samansetting.

Det blir gjennomført jamlege møte i dei ulike råd og utval, og skulemiljøsaker blir tatt opp. Foreldra

Fylkesmannen snakka med opplever at skulen har eit høgt fokus på skulemiljø, både når det gjeld
den einskilde tilsette si handtering av situasjonar og saker som kjem opp, og skulens systematiske

handtering, til dømes skulens rutinar og praksis for å fatte enkeltvedtak etter §9a-3. Foreldra

meiner dei får god informasjon frå skulen, og at det er lav terskel forå ta kontakt med både
lærarane og leiinga ved skulen om det skulle vere noko.

Gjennom intervju/samtale fikk Fylkesmannen inntrykk av at trivsel og inkludering er tema som det

blir jobba mykje med i elevrådet på ungdomssteget.
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4.3.3  Fylkesmannen sin konklusjon

Nesset kommune  —  Eidsvåg barne- og ungdomsskole er innanfor Iovkrava når det gjeld

brukermedverknad, jf. opplæringslova  §§ 9a-5 og 9a-6 og kapittel 11.

5. Pålegg om endring

På bakgrunn av det som går fram av punkta over, finn fylkesmannen ikkje grunnlag for å varsle om
0

palegg

6. Avslutting av tilsyn

Fylkesmannen har gjennom tilsynet kome til at skulen er innanfor dei krav som stilles i lov eller i

medhald av lov. Vi finner derfor å avslutte tilsynet.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven  §  18.

Molde, 08.02.2016

Nicolai Støren Kristin Øksenvåg

Vedlegg:

1- Oversyn over innsendt dokumentasjon

2- Oversyn over dei som er intervjua

3- Rettslege krav
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Vedlegg 1 Dokumentasjonsgrunnlaget  -  Oversyn over  innsend  dokumentasjon

o Egenvurderingsskjema assist.

o Egenvurderingsskjema lærer 1

o Egenvurderingsskjema lærer 2

o Egenvurderingsskjema lærer 3

o Egenvurderingsskjema rektor

o Elevundersøkelsen EIBUS 2014

o Handlingsplan mobbing

o Hevudmål delmål og tiltak 2015
o Håndbok i klasseledelse, UTKAST - IMB
o Info ved skolestart

o INSPEKSJONSPLAN UNGDOMSTRINNET høst-15

o Møteplan 2015-2016 pr 18.9.2015

o Orientering om tilbakemeldinga

o Plan for arbeid med det psykososiale miljøet --(forslag)

o Plan for arbeidet med skulemiljøet

o Referat møte FAU 30.10.2014

o Referat fra møte  i  FAU 23.10.2013

o Referat fra møte i FAU 29.01.2015

o Referat fra møte SU/SMU 13.02.2014

o Møteinnkalling til SU/SMU 10.12.2014

o Referat frå møte su 23.04.2015
o Rutiner for kartlegging, undersøking og varsling

o Samarbeidsplan skole  -  heim, rev. 2015

o Utviklingssamtale u-trinnet

o Kunnskapsnett Romsdal  -  overordna system for oppfylling av krava  i  oppll. kap. 9a

o Eksempel på aktivitetsplan



Vedlegg 2  Dokumentasjonsgrunnlaget -  Oversyn over  dei  som er intervjua

Fylkesmannen  var  på stadleg tilsyn  ved  Eidsvåg barne- og ungdomsskole 10.11.2015

Det er gjennomført intervjuar og samtalar med:

ø Oddveig Toven assistent

ø Peggy Evensen assistent

ø Oddrun Svensli assistent

ø Karianne Hole Sevaldsen kontaktlærar

ø Geir Ove Istad kontaktlærar

ø Unni Kjelleberg Solli kontaktlærar

ø Marianne H. Stensjø sosiallærer

ø Per Einar Strand rektor

Det  er  dessutan gjennomført samtalar med representantar og kontaktlærar for elevrådet på 8.-10.

årssteg og representantar frå FAU.



Vedlegg 3 Rettslege krav

1 Det  førebyggjande arbeidet

§ 9a-4, Systematisk arbeid for å fremie helsa, miljøet oa trvaa/eiken  til  elevane (internkontroll)

Skulen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga

har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som

det psykososiale miljøet.

L9a-3  fgte Iedd  — Det Dsvkososiale mi/iget

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Det systematiske skulemiljøarbeidet skal sikre at elevane sin rett blir oppfylt ved at skulen arbeider
kontinuerleg og systematisk for eit godt skulemiljø. Det avgjerande er at skulemiljøarbeidet er eigna
til å sikre elevane eit godt psykososialt miljø og at brot på retten til eit godt miljø blir oppdaga og
handtert på ein effektiv måte.

Føremålet med skulen sine plikter etter § 9a-4 er å sikre at uønskt/krenkjande åtferd blir oppdaga
og teke hand om tidleg. Dette vil seie at skulen må ha rutinar for å kartleggje skulemiljøet og den
enkelte eleven si oppleving av det psykososiale miljøet.

Ein naudsynt føresetnad for det systemretta arbeidet er at skulen overfører krava i kapittel 9a til
konkrete mål og handlingar. Skulen må ha planar og rutinar for korleis elevane sin rett skal
oppfyllast.

Skulen blir i § 9a-4 pålagd å arbeide aktivt, systematisk og kontinuerleg slik at krava i kapittel 9a
blir oppfylde. Dette inneber at skulen skal arbeide etter eit ”føre var"-prinsipp, og førebyggje brot på
eleven sin rett etter § 9a-1. Skulen kan ikkje vere passiv og avvente at ein situasjon oppstår, som til
dømes at læraren faktisk ser mobbing eller at nokon, klagar på forholda. Med kontinuerleg meiner
ein at det systematiske arbeidet ma vere gjennomgaande i skulen sitt arbeid, og ikkje berre noko
som blir gjort når det oppstår ubehagelege situasjonar eller ved oppstart av kvart skuleår. Arbeidet
skal drivast heile tida, gjennom heile skuleåret. Eit anti-mobbeprogram eller ein perm med
internkontrollrutinar som står i ei hylle, er ikkje tilstrekkeleg for å oppfylle kravet til systematisk
arbeid.

Det systematiske arbeidet skal vere gjennomtenkt og planmessig. Planane og rutinane må vere
innarbeidde og må følgjast av personalet når det blir arbeidd med saker som omhandlar det
psykososiale miljøet til elevane.

Skuleleiinga ved rektor har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt, systematisk og
planmessig.

Skulen må for å oppfylle kravet til internkontroll:

o Setje seg konkrete mål for skulemiljøet og skulemiljøarbeidet

o Arbeide systematisk og planmessig for å nå måla og førebyggje problem

o Ha rutinar for å følgje med på skulemiljøet og den enkelte eleven si oppleving av det,
medrekna rutinar for å avdekkje og handtere problem når dei dukkar opp og kontrollere at

rutinane blir følgde
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Skulen må kunne dokumentere  at  dei har eit system for internkontroll. Internkontroll inneber å
overføre krava i lov og forskrift til konkrete mål for skulemiljøet, kartleggje utfordringar, planleggje
og setje i verk tiltak for å nå måla. Skulen må dokumentere at dette er etablert, og at det faktisk
blir følgt opp.

I  tillegg til det som blir dokumentert skriftleg, må skulen kunne vise at:

- internkontrollen dekkjer alle reglane i kapittel 9a

- kvar tilsett utfører pliktene dei har etter lova og kjenner til interne mål, rutinar/planar

- dei tilsette har tilstrekkeleg kompetanse om skulemiljøarbeid og handtering av utfordringar
og hendingar som gjeld skulemiljøet

- skulen har tiltak for å fremje skulemiljøet og førebyggje, avdekkje og handtere krenkingar

- tiltaka blir sette i verk og planar og rutinar blir følgde i praksis

- leiinga er aktivt med i arbeidet med internkontroll/skulemiljø.

Idet systematiske arbeidet med det psykososiale miljøet må også andre reglar i opplæringslova
dragast inn. For det fyrste må skulen kartleggje krava til brukarorgan i kapittel 11. Eit sentralt organ
i  det systematiske arbeidet er skulemiljøutvalet.

Ordensreglementet ved skulen er eit sentralt verkemiddel i arbeidet med skulemiljøet, og skulen må
sjå til at dette er integrert i skuIemiljøarbeidet/internkontrollen. Eit system for skulemiljøet som
ikkje blir sett i samanheng med ordensreglement, er ikkje heilskapleg nok. I tillegg må skulen også
trekkje inn vurdering i orden og i oppførsel etter forskrift til opplæringslova § 3-5.

2 Det individretta arbeidet

Skuleeigar, skulen, rektor og alle tilsette plikter å sikre elevane sin individuelle rett etter § 9a-1
gjennom individuelt retta arbeid. Det individretta arbeidet ved skulen er regulert i  §  9a-3 andre og
tredje ledd i opplæringslova.

o  Handlingsplikta etter  §  9a-3 andre ledd

o  Plikta til å behandle oppmodingar om tiltak frå elevar/foreldre som enkeltvedtak etter
§ 9a-3 tredje ledd

Handlingsplikta

§ 9a-3 andre ledd -41;/ikta  til  å undäølie, varsle ocl arL0_e inn

Dersom nokon som er tilsett ved skulen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal

vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og

mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Regelen slår fast at alle som er tilsette ved skulen, har ei handlingsplikt som inneber

- plikt til i å gjere undersøkingar,

- plikt til å varsle rektor og

- plikt til å gripe inn når det er naudsynt og mogleg.

Handlingsplikta gjeld for alle som er tilsette ved skulen ved at dei har eit tilsetjingsforhold/ein
arbeidsavtale med skuleeigar. I førearbeida til lova* er det sagt at ”tiIsette”i praksis ofte vil vere
lærarar og miljøarbeidarar, men at plikta også gjeld anna personale.  I  tillegg til

1  sjå ot. prp. nr. 72 (2001-2002).
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undervisningspersonalet på skulen kan dette til dømes vere vaktmeister, assistenter, kontor- og

reingjeringspersonale.

Den tilsette si handlingspiikt tek til å gjelde når ho/han får kunnskap eller mistanke om at ein elev
blir utsett for krenkjande ord eller handlingar. ”Kunnskap om” vil seie at den tilsette faktisk veit at

ein elev blir utsett for uakseptabel åtferd frå elevar, lærarar eller andre ved skulen. Dette kan vere

hendingar som den tilsette sjølv er vitne til eller blir fortald om. Ein del av handlingsplikta er plikta
til å undersøkje om eleven faktisk har blitt utsett for krenkjande ord eller handlingar, og få klargjort

kva som faktisk har skjedd. Handlingsplikta gjeld også dersom den tilsette får ein mistanke om at
ein elev er utsett for ord og handlingar. Det er altså ikkje naudsynt med faktisk kunnskap for at

handlingsplikta gjeld.

Den tilsette må, når ho/han får kunnskap eller mistanke om krenkjande åtferd, vurdere kva som blir

neste steg. Skuleleiinga skal varslast, og i nokre tilfelle har den tilsette plikt til å gripe inn. Dette må

vurderast konkret i den enkelte situasjonen.  I  akutte situasjonar, til dømes når elevar slåss eller ein
overhøyrer krenkjande ord til ein elev, er det naturleg å gripe inn straks og undersøkje nærare i

etterkant kva som faktisk skjedde.

Det følgjer av § 9a-3 andre ledd at etter at den tilsette har undersøkt saka og kome til at dette er
forhold som bør følgjast opp, skal skuleleiinga informerast. Skuleleiinga plikter å sikre at alle saker

dei blir varsla om og blir følgde opp. Tilsette som varslar etter  §  9a-3 andre ledd skal takast på

alvor. Skulen, ved rektor, plikter å undersøkje saka ytterlegare dersom det er behov for dette, og

setje i verk eigne tiltak.

Skulen med alle sine tilsette må ha ei fe//es forståing av når det skal varslast, og korleis varslinga

skal skje. På same måte må alle ved skulen ha eit avklart forhold til terskelen for å gripe inn. Desse
avklaringane og rutinar for dette må innarbeidast i internkontrollen etter § 9a-4.

Det er ikkje noko krav  i  §  9a-3 andre ledd om at skulen skal gjere eit enkeltvedtak når det blir sett i

verk tiltak etter eige initiativ. Dette skil seg frå når ein elev eller forelder ber om tiltak, jf. § 9a-3
tredje Iedd. At det ikkje må gjerast enkeltvedtak tek likevel ikkje frå skulen ansvaret for å følgje opp
saka på føremålstenleg vis.

I nokre tilfelle vil tiltaka skulen set i verk, likevel krevje at det blir gjort enkeltvedtak. For enkelte

tiltak er det fastsett eksplisitt i opplæringslova eller forskrift til opplæringslova at avgjerda er eit

enkeltvedtak. Døme på dette er bortvising etter opplæringslova  §  2-10 og skulebyte etter
opplæringslova  §  8-1 tredje ledd. Elles er det definisjonen av enkeltvedtak i forvaltningslova  §  2 sett

opp imot karakteren av tiltaket som er avgjerande for om reglane om enkeltvedtak skal brukast.

Samstundes har skulen eit visst handlingsrom knytt til ordensmessige og opplæringsmessige tiltak.
Dette er mindre inngripande tiltak som blir gjorde for å gjennomføre opplæringa.

Det skriftlege, som enkeltvedtaksforma gjev, er viktig for skulen si dokumentering av at dei har
gripe inn og prøvd å sikra eleven sin rett etter § 9a-1.

Plikta til å behandle oppmodingar om tiltak frå elevar/foreldre

§ 9a-3 tredie Iedd  - E/eveng foreldra  sin  rett til å be om tiltak og saksbehand/inga ved sku/en

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak

mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skulen snarast

mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skulen ikkje innan

rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i

forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Skulen er pålagd gjennom  §  9a-3 tredje ledd å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som
gjeld det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak  i  forvaltningslova. Dersom det Iigg føre

ei slik oppmoding, må skulen snarast råd ta stilling til om eleven sin rett er oppfylt, og eventuelt kva

tiltak som skal setjast i verk. Det blir streka under at skulen alltid skal gjere eit enkeltvedtak når

elevar/foreldre oppmodar om tiltak som gjeld det psykososiale miljøet. Skulen har altså ei
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vedtaksplikt. Dersom skulen ikkje oppfyller plikta til å gjere enkeltvedtak i saka, kan foreldra/eleven
likevel klage som om det var gjort enkeltvedtak.

Oppmodingar frå elevar og foreldre treng ikkje vere skriftlege. Skulen må også ta stilling til
munnlege førespurnader. Skulen kan ikkje avvise ei oppmoding fordi ho ikkje er skriftleg eller unnlèt
å oppgje kva tiltak eleven/foreldra ynskjer. Skulen kan heller ikkje krevje at eleven/foreldra må
levere ei skriftleg oppmoding. Dersom skulen er i tvil om ei oppmoding frå eleven/foreldra er ei
oppmoding etter § 9a-3 tredje ledd, må skulen avklare dette. Skulen har ei rettleiingsplikt etter
forvaltningslova § 11. Ein del av dette vil vere å informere eleven/foreldra om rettane etter kapittel
9a og klarleggje om ei oppmoding frå ein elev eller foreldre om det psykososiale miljøet er ei
oppmoding om tiltak. Den som tek imot førespurnaden, plikter også å informere om retten til å be
om tiltak og klageretten etter § 9a-3 tredje ledd. Alle oppmodingar, også munnlege, skal takast på
alvor og utgreiast. Dette er ein del av skulen si utgreiingsplikt etter forvaltningslova  §  17.

Oppmodinga skal normalt rettast til skuleleiinga ved rektor, men oppmodingar kan også rettast til
lærarar og andre tilsette. Dersom oppmodinga blir retta til ein lærar, må han/ho vurdere kva
oppmodinga gjeld og om dette er noko som kan og bør løysast innanfor klassen. Læraren si
vurdering vil vere viktig når det skal avgjerast kva tiltak som eventuelt skal inn i enkeltvedtaket.

Uansett om oppmodinga kan løysast innanfor klassen, skal denne bringast vidare til skuleleiinga. Ei
oppmoding frå elevar/foreldre skal aldri stoppast på klassenivå. Dette har samanheng med kravet i
§ 9a-3 tredje ledd fyrste punktum om at alle tilfelle der det blir bede om tiltak knytte til det
psykososiale miljøet, skal behandlast som enkeltvedtak etter forvaltningslova. Regelen slår også fast
at saka skal behandlast ”snarast mogleg”, og dersom det ikkje er gjort eit enkeltvedtak etter
forvaltningslova ”innan rimeleg tid”, kan eleven/foreldra klage som om skulen hadde gjort eit
enkeltvedtak etter forvaltningslova. Ei klage skal alltid sendast til det forvaltningsorganet som har
eller skulle ha gjort enkeltvedtak i saka i fyrste instans. Det vil seie at klaga skal sendast til skulen.
Fylkesmannen er klageinstans, men før klageinstansen kan ta saka til behandling, må skulen eller
skuleeigar sjå på saka på nytt, og eventuelt førebu saka for fylkesmannen, jf. forvaltningslova § 33.

Elles inneheld ikkje opplaeringslova kapittel 9a krav til saksbehandlinga. Saksbehandlingsreglane i
forvaltningslova gjeld for saker etter  §  9a-3. Dersom skulen ikkje behandlar noko som var meint
som ei oppmoding, er dette alvorleg og kan få konsekvensar, m.a. anna etter strafferegelen i §9a-7.

3 Brukarmedverknad

Elevane skal engasjerast i det systematiske skulemiljøarbeidet, både planlegginga og
gjennomføringa av det, jf. § 9a-5. Første ledd  i  denne Iyder:

L9a-5  fgrste ledd - E/evde/takincLi skulemiljøarbeidet

Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse,

miljø og tryggleik ved skulen. Skulen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva som er

naturleg for dei enkelte årstrinna.

Dette inneber at elevane skal takast med i skulen sitt arbeid med å oppfylle krava i kapittel 9a.
Dette kan til dømes vere deltaking når skulen lagar Ordensreglement, deltaking i gjennomføring av
gjennomføre enkle målingar, osv. Det er skuleleiar sitt ansvar at elevane blir tekne med i
skulemiljøarbeidet.

I  førearbeida er det vist til at det er viktig i seg sjølv at elevane kan få oppleve å bli høyrde, og for
skulen vil det vere lettare å planleggje og å gjennomføre tiltak i samarbeid med elevane og dei
føresette.

Elevane si deltaking i skulemiljøarbeidet skal vere sikra i internkontrollsystemet ved skulen etter §
9a-4.

I lova § 9a-6 og kapittel 11 er ulike organ for brukarmedverknad regulerte. Dei råda og utvala
opplæringslova stiller krav til at skulane skal opprette, er:
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-  Elevråd - jf.  §  11-2/11-6

-  Foreldreråd og FAU  — jf.  §  11-4

-  Samarbeidsutval/skuleutval  — jf. § 11-1

o  Skulemiljøutval - jf. § 11-la

Råda og utvalga skal gjevast relevant informasjon og ein reel/ sjanse til å uttale seg, jf. § 9a-6.

§ 9a-6 - Informasíonsp/ikt ocl utta/erett

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet og dessutan elevrådet og foreldrerådet skal
haldast løpande underretta om alle tilhøve - deriblant hendingar, planar og vedtak - som har

vesentleg betydning for skulemiljøet. Råda og utvala har på førespurnad rett til å få framlagt
dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet ved skulen.

Råda og utvala som er nemnde i første Iedd, skal så tidleg som mogleg takast med i planlegginga

og gjennomføringa av miljøtiltak ved den enkelte skulen, og har rett til å uttale seg og komme

med framlegg i alle saker som har betydning for skulemiljøet.

Dersom skulen blir klar over tilhøve ved skulemiljøet som kan ha negativ verknad for helsa til

elevane, skal elevane og dei føresette snarast mogleg varslast om det.

Rutinar for å sikre at informasjon og varsling til dei ulike råda og utvala må innarbeidast i
internkontrollsystemet ved skulen etter § 9a-4.

§  11-2  Elevråd ved arunnsko/arjørste ledd

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og 8-10 vere eit elevråd med representantar for

elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar for elevane. Representantane skal veljast

seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet  i
arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i

alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape gode lærings-

og skolemiljø. Rådet skal også uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet

til elevane.
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Nesset kommune  

Barnehagene i Nesset 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

 6460 Eidsvåg I Romsdal Eidsvåg barnehage 71 23 12 90 4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 12 95 864 981 062 
 

 Vistdal barnehage 

Jorunn Aspås Rindli 

 

   

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2015/5-17 Tanja A. Holsæther Bersås, 71 23 11 42 08.12.2015 

 

Tilsynsrapport Vistdal barnehage 

Vistdal barnehage er en barnehage med til sammen 7 barn, der 6 barn er over 3 år og 1 barn er 

under 3 år. Jorunn Aspås Rindli er styrer for barnehagen. Stedlig tilsynet ble gjennomført 

24.11.2015. 

 

Rapporten er utarbeidet av:  Anita Sagli og Tanja Alise Holsæther Bersås 

 

Bakgrunn for tilsynet, varslet / uanmeldt tilsyn: 

Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager § 16: 

 
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 

 

Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan 

kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes 

fylkesmannen til orientering. 

 

I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-

kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er 

overholdt. 

 

Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til 

fylkesmannen. 

 

Dette var et varslet tilsyn med utvidet fokus på barns medvirkning, i tillegg ble det sendt ut et 

egenmeldingsskjema til alle barnehagene i kommunen som også legges til grunn i 

tilsynsrapporten. 

 

 

 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-64/%C2%A714a
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Gjennomføringen av tilsynet: 

Før gjennomføringen av tilsynet fikk styrerne beskjed om at barns medvirkning ville ha et 

utvidet fokus under tilsynet. I forkant av tilsynet fikk styrerne utdelt spørsmålene knyttet til tegn 

på god praksis og kriterier for temaet barns medvirkning.  

Det ble også sendt ut egenmeldingskjema til alle barnehagene i kommunen med frist for 

tilbakemelding 20.11.15 som også legges til grunn for vurderingen av tilsynet.  

 

Dokumenter som er lagt til vurdering under tilsynet: 

 Årsplan for Barnehagene i Nesset 2015-2016.   

 Informasjonsskriv for Vistdal barnehage 2015 / 2016. 

 Temaplan for Vistdal barnehage 

 Progresjonsplan for de kommunale barnehagen i Nesset. (Langtidsplan som sikrer 

progresjon og sammenheng i barns læring og oppvekst gjennom hele 

barnehageoppholdet.) 

 Vedtektene for barnehagene i Nesset 

 Rutiner for samarbeid barnehage - skole 

 Fokus på språk – språktrapp for Barnehagene i Nesset  

 

 

Vurderinger etter Lov om barnehager:  

§1. Formålet  

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§1a Særlige forhold 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§2 Barnehagens innhold 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§3 Barns rett til medvirkning 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§6 Virksomheten plikter å søke godkjenning 

 Godkjent 19.05.1988 

 

§7 Barnehageeiers ansvar 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§8 Kommunens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§9 Fylkesmannens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 
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§10 til § 16 a, gjelder barnehagemyndighetens generelle oppgaver og er derfor ikke aktuelt for 

tilsynet med barnehagene.  

 

§ 17 Styrer 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§18 Barnehagens øvrige personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§19 Politiattest 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§20 Taushetsplikt 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§23 Helsekontroll av barn og personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§ 24 Øvingsopplæring 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§25 Lovens anvendelse på Svalbard 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§26 Ikrafttredelse. Endring i andre lover. 

 

 

Forhold avdekket under tilsynet: JA NEI 

1) Er det merknader om retting av uforsvarlige forhold:   X 

2) Er det pålegg om retting av ulovlige forhold:   X 

 

Konklusjon: 

Med bakgrunn i barnehageloven § 16, har barnehagemyndigheten i Nesset kommune utført 

tilsyn etter barnehageloven §§ 1- 7, §13, samt §§ 17-24.   Tilsynet har lagt til grunn for sin 

vurdering tilsendt egenmeldingsskjema, stedlig tilsyn i barnehagen 24.11.2015 og 

dokumentasjon fra barnehagen. Dokumentasjonen er gjennomgått og vurdert innholdet i overfor 

nevnte planer for barnehage, som igjen er sett opp imot intervju med styrer på tilsynsdagen.   

Det er ikke avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold i henhold til barnehagelovens 

bestemmelser ved Vistdal barnehage. 
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Kommentar: 

Planarbeid: 

Det er tydelig at det er et tett samarbeid mellom de kommunale barnehagene i kommunen i 

forhold til planarbeidet. Det er felles årsplan for barnehagene og det er utarbeidet en 

progresjonsplan for enheten. Årsplanen består av tre deler: 

 Årsplan for Barnehagene i Nesset 2015-2016.   

 Temaplan for Vistdal barnehage sine avdelinger 

 Progresjonsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 

Årsplanen inneholder de elementene en årsplan skal inneholde ifølge Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver kapittel 4. 

 

Progresjonsplanen er en langtidsplan som er med på å sikre progresjon og sammenheng i barns 

læring og opplevelser gjennom barnehageoppholdet.  

 

Barnehagen har også en plan for overgang barnehage/ skole og en språktrapp i forhold til barnas 

språkutvikling.  

 

Barns medvirkning: 

I «Årsplan for barnehagene i Nesset 2015-2016» er barns rett til medvirkning omtalt med blant 

annet at «Personale skal være lyttende og observant, og støtte barna i deres undring. Barna skal 

oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og de skal møte respekt og 

annerkjennelse for dette.» Det vises også til kommunens visjon APRIL, som består av fem 

verdier; annerkjennelse, pålitelighet, respekt, interesse og løsningsorientert. Barnehagen arbeider 

med verdiene i forhold til personalet, barn og foreldre. I tillegg har barnehagens personalet 

daglige samtaler med barna om holdninger, verdier og væremåter.  

 

I progresjonsplanen til enheten kommer det tydelig frem at barns rett til medvirkning er et 

område barnehagen er opptatt av. Dette generelt under alle fagområdene og spesielt under 

fagområdet «Nærmiljø og samfunn».  

 

Foreldresamarbeid: 

Barnehagen har faste foreldremøter og foreldresamtaler, i tillegg til møter i samarbeidsutvalget. 

Inneværende barnehageår har barnehagen hatt et foreldremøte der blant annet planer har vært 

tatt opp med ønske om innspill fra foreldrene. Det gjennomføres brukerundersøkelser i 

foreldregruppa.  

 

Personalet:  

Bemanningen i Vistdal barnehage vurderes til å være innenfor barnehagelovens bestemmelser. 

Barnehagen har tilsatt styrer med barnehagelærerkompetanse i 100% stilling, men styrer har 

inneværende barnehageår permisjon i 20% av sin stilling. Barnehagen søkte etter 

barnehagelærer i styrers permisjon, men fikk ikke kvalifiserte søkere til stillingen og har dermed 

fått innvilget en dispensasjon fra utdanningskravet.  

I fagarbeider / assistentgruppa er det tilsatt to personer, her har den ene tatt fagbrev som barne- 

og ungdomsarbeider og den andre er ferdig med teorien men mangler den praktiske prøven.   
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Med hilsen 

 

Tanja A. Holsæther Bersås     Anita Sagli 

Tilsynsfører       Tilsynsfører 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

 

Kopi til: 

Anita Sagli    

Liv Fleischer Husby    

 



Kriterier og tegn på god praksis – spørsmål til styrer/ 

pedagogisk personalet Vistdal barnehage 24.11.2015 

Tema: Barns medvirkning 

Kriterier  Tegn på god praksis  
Samfunnsperspektivet  
 

Barnehagen er en lærende organisasjon.  

 

 Rammeplanen pkt 2.3 og 4.3  

 St.meld. nr 41 (2008 – 2009) pkt 

9.4  
 

 

 

 Mener du at Rammeplanen 

gjenspeiler seg i barnehagens 

planer?  

Ja.  

 Opplever du at det er samsvar 

mellom barnehagens planer og 

daglig praksis?  

Ja. 

 Gir styrer og pedagogiske ledere 

faglig støtte og veiledning til 

personalet? 

Ja. 

 Er det avsatt tid til drøfting og 

refleksjon, og blir tiden blir brukt 

etter intensjonen?  

Det er avsatt tid på 

avdelingsmøter, men det blir ikke 

gjort bestandig. Drøfter og 

reflekterer.  

 
 

Barneperspektivet  
 
Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og modning.  

 

 Barnehageloven §§ 1 og 3  
 

 

 Syns du at hverdagsrutinene er 

utformet slik at barna har mulighet 

for egne valg?  

Ja, viktig at barna får kjenne på og 

gjøre seg erfaringer selv. For 

eksempel om de skal ha votter, om 

de må på do, vil ha jakke eller dress 

o.l. 

  Mener du at fysisk tilrettelegging 

av rom, utstyr og materiell inne og 

ute er slik at barnas medvirkning 

fremmes? 

Ja, vi etterstreber dette. 

Tilgjengelighet er viktig.  

 

 Vises barnas medvirkning i planverk 

og hverdag?  

Ja.  

 



 Mener dere at barna er bevisst sin 

mulighet til medvirkning i 

barnehagen?  

Ja, absolutt. Kommer med forslag, 

spør barna og argumenterer.  

 

Personalperspektivet 

  
Den pedagogiske virksomheten er organisert 

og planlagt slik at det er tid og rom for barns 

medvirkning.  

 

 Rammeplanen pkt 1.5  

 Barnehagens plan hvor medvirkning 

er med:  

 Årsplanen for Barnehagene i 

Nesset 

 Temaplaner 

 Progresjonsplanen 

 

 Oppfordrer dere barna til 

medvirkning?  

Ja, spør barna om ting for eksempel 

hva de har lyst å gjøre. 

 Kjenner dere barnehagens plan for 

medvirkning, og bruker dere denne i 

hverdagen?  

Bruker årsplan og emneplaner, her 

har vi med om barns medvirkning. 

Også i progresjonsplana, men kan 

bli flinkere å bruke den.  

 Er det samsvar mellom personalets 

kroppsspråk og verbale språk?  

Ja, mener dette er tydelig. 

 Dokumenterer og evaluerer dere 

barnas medvirkning?  

Ja, ved bruk av bilder også skriver 

vi om det i evalueringen.  

 

Foreldreperspektivet  

 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 

med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

 

 Barnehageloven § 1  

 Barnehagens årsplan s.6  
 

 

 

 Er det gjensidig lav terskel for å ta 

kontakt mellom barnehage og heim?  

Ja, vil si det. Spør foreldrene om 

dette i samtaler og ber om at de 

ringer om det er noe.  

 Mener dere at foreldrene opplever at 

det er samsvar mellom barnehagens 

planer og daglig praksis?  

Ja, foreldrene leser planer og følger 

med.  

 Mener dere at foreldrene kjenner til 

hvordan barna får medvirke i 

barnehagen?  

Leser i planene og får muntlige 

tilbakemeldinger. 

 Tror dere at foreldrene opplever at 

barnas innspill blir tatt på alvor?  

Tror og håper det. På signaler vi får 

virker det slik.  

 



Skjema til bruk i arbeidet med kommunalt tilsyn av 

barnehager 24.11.2015 
 

1. Faktaopplysninger om barnehagen 
 

1.1  Informasjon om barnehagen 
Navn på barnehage Vistdal barnehage  

Adresse 6364 Vistdal 

Telefonnummer 71235245 

E-post vistdal.barnehage@nesset.kommune.no 

Organisasjonsnummer  

 

1.2 Godkjenning og tilsyn av barnehagen 
Godkjenningstidspunkt 19.05.1988 

Dato for siste tilsyn Egenmelding 20.01.14 

 

Godkjent leke- og oppholdsareal inne    70 m2 

Godkjent leke- og oppholdsareal ute       4241 m2 

Eiers vedtektsfestede arealnorm pr. barn     5,3 m2 under/3 år    4,0  m2 over/3 år 

 

Er det gjort endringer i arealbruk etter 

godkjenning? 
Ja Nei  

X 

Hvis ja, når?  

Hvis ja, hva er endret?  

 

Godkjent oppholdstid per dag 07.00 – 16.00  (16.30  ved behov) 

Reell åpningstid per dag 07.00 – 16.00 - 4 dager pr. uke m/ SFO tilbud 

 

1.3 Informasjon om barnegruppen 
Opplysninger innhentes med hjemmel i barnehageloven § 8 og ses i sammenheng med barnehagens 

årsmelding/nasjonal rapportering. 

 

Ved tilsynsbesøk fremvises liste med barnas navn, alder og oppholdstid. Opplysningene 

sammenfattes her: 
 

Gjelder barnehageåret  

Antall barn totalt i barnehagen 7 barn 

Herav antall barn på heltidsplass 4 barn har 4 dagersplass – 0 barn har 5 

dagerplass, da barnehagen er åpen 4 dager 

Antall barn med norsk som andrespråk 0 

Antall barn med opptak etter barnehageloven § 

13 
0 



Antall barn med enkeltvedtak etter 

opplæringsloven § 5.7 
0 

 

Antall avdelinger totalt 1 

Organisering i gruppe, alder, størrelse 1 avdeling 0-6 år 

Antall barn: 7 barn 
 

Antall ansatte knyttet 

til 

avdelingene samlet i 

1)årsverk – 2)personer 

Antall ansatte i 

1)årsverk – 
2)personer 

 
o. 3 

år 
u. 3 

år 
Samlet for 

barnehagen 
Ped.pers. Fagarb./ 

ass 

 

Andre Vaktm. Renh. Andre 

 

1 6 7 1) 1,15 1) 0,55 1) 0,4 1) 1) 1) 

2) 3 2) 1 2) 1  2) 2) 2) 

Eventuelle kommentarer til tabellen: 

 

Vaktmester og renhold er nå tilsatt under enheten teknisk. 

 

Har SFO tilbud i barnehagen, person er ansatt i skolen. 

 

 

2. Personal 
 

 

2.1 Medarbeidersamtaler Ja Nei 

Gjennomføres det medarbeidersamtaler 

med alle ansatte? 

 

 
 

X 

Kommentarer: På gang i år 

 

 

2.2 IA-bedrift, oppfølging av fravær/sykefravær 
Tidlig oppfølging/tett-på-

ledelse/samhandling 
 

Ja, følger IA- avtalen 

Kommunen skal gjennom et godt tilrettelagt fysisk, psykisk og sosial arbeidsmiljø ha et lavt 

sykefravær og ha fokus på nærværsfaktoren. Kommunen skal være en inkluderende bedrift for 

personer med redusert funksjonsevne og øke den gjennomsnittlige pensjonsalder. 

 

2.3 Personalmøter 
Tema Løft, IKT, planlegging / evaluering, samarbeid, barn, kartlegging og TRAS. 

HMS- hvilke tema er 

tatt opp? 

Førstehjelpskurs, beredskapsplan, Losen. AMU saker og melding av 

avvik. 

 

 

 



2.4 Personalet i barnehagen Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har langsiktig plan for 

kompetanseutvikling 
X  Planer for enheten 

Det jobbes langsiktig og systematisk 

med kompetanseutvikling for alle 
X  Fokus på LØFT, IKT og Losen 

Alle ansatte opplever at deres 

kompetanse er kjent og kommer til nytte 
X   

Alle ansatte får utfordringer i det 

daglige arbeidet 
X   

Det er satt av tid til jevnlig refleksjon og 

drøfting av egen praksis 
X  4 timer avdelingsmøte pr. mnd; 3 

timer til møte og en time til faglig 

oppdatering. Drøfting og refleksjon på 

avdelingsmøte og underveis i 

hverdagen. 

Det jobbes bevisst med å sette ord på og 

spre gode arbeidsmåter 
X  Gjennom arbeid med Løft 

De ansatte opplever at det utøves god 

personalledelse 
X  Signal på at det går bra.  

Ledelsen (pedagogisk leder) gir faglig 

støtte og veiledning 
X  Spesielt i forkant av fagprøven 

Ledelsen (styrer og pedagogisk leder) 

lytter til konstruktiv kritikk 
X   

Barnehagen har gode rutiner for å 

ivareta personvernet både for barn, 

foreldre og ansatte 

X  Nedlåst sensitiv informasjon, lister på 

hvem som kan være med på bilder. 

Tillatelsesskjema. 

Barnehagen har rutiner når det oppstår 

situasjoner der det er mistanke om 

omsorgssvikt eller mishandling overfor 

barn 

X  Barnehagen har beredskapsplaner og 

informasjonsperm som ansatte skal 

sette seg inn i.  

Alle ansatte har underskrevet 

taushetserklæring  
X  Ligger inne i arbeidsavtalen 

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, underskriver 

taushetserklæring 

X   

Alle ansatte med arbeidsavtaler etter 

01.01.96 har levert politiattest 
X   

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, leverer 

politiattest 

X   

Har andre som omfattes av 

politiattestforskriften levert politiattest 
X   

 

 

 

 

 

 



3. Barnehagens rammebetingelser og organisasjon 

 

3.1 Vedtekter ( fremlegges 

ved tilsynsbesøket) 

Ja Nei 

Barnehagen har vedtekter etter 

barnehagelovens § 7 
X 

 

 

Dato for siste vedtektsendring                        19.05.2011 

Vedtektene er sendt kommunen X   

 

4. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(Punktene utdypes i samtale ved tilsynsbesøk. Dokumentasjon fremlegges der det er 

naturlig og finnes) 

 

4.1 Barnehagens formålsparagraf 
Hvordan ivaretar barnehagen ”at barnehagen 

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 

og humanistisk arv og tradisjon”? 

Samarbeider med kirke og kirkekontor, gjennom 

sanger, historier, markering av høytider. 

Fokuserer på etikk (fagiområdet) og 

grunnleggende verdier. APRIL, den gyldne regel. 

Gjennom LØFT – være gode mot hverandre. 

Også gjennom arbeidet med å være god mot 

andre, ta vare på naturer- plukke søppel og 

rydde opp etter oss, allemannsretten. 

 

4.2 Barnehagens 

verdigrunnlag 

Ja Nei Kommentar 

Personalet har god kjennskap til 

Rammeplanen og barnehagens 

verdigrunnlag 

X   

Det er satt av tid for personalet til å 

drøfte barnehagens pedagogiske 

grunnsyn 

X  På avdelingsmøter 

Personalet møter hvert barn med tillit 

og respekt 
X   

Personalet er bevisst egne verdier og 

holdninger i møte med foreldrene 
X   

Personalet samtaler med barna om 

holdninger, verdier og væremåte 
X  Hver dag. 

 

4.3 Barns medvirkning Ja Nei Kommentar 

Personalet drøfter forholdet mellom 

voksnes autoritet og barns frihet og 

medvirkning 

X   

Hverdagsrutinene i barnehagen er 

utformet slik at barna ofte tar egne 

initiativ 

X   



Barna involveres både i planlegging og 

gjennomføring av aktiviteter 
X  Innenfor visse grenser, tar innspill fra 

barna. 

Personalet oppfordrer barna til å si sin 

mening om hverdagen i barnehagen 
X   

 

4.4 Samarbeid med barnas 

hjem – brukertilpasning 

Ja Nei Kommentar 

Er barnehagens åpningstid tilpasset 

foreldrenes behov? Deltidsplasser, 

fleksible ordninger? 

X  Vil si det, har vært muntlig ønske om 

åpning 5 dager i uken. 

Har barnehagen foreldreråd? X   

 Antall møter siste kalenderår? 1 møte 

 Saker som tas opp? 

 

 

Planer vi har, ønsker og innspill fra foreldre, vanlige 

poster, barnegruppa/ sammensetning og personale. 

Diverse tema. 

Har barnehagen samarbeidsutvalg? 

(liste over medlemmer fremlegges ved 

tilsyn) 

X  Foreldrerepresentanter: Marianne 

Hestad  

Personalet: Mona Hoem 

Politiker: Anne Bergset 

Sekretær: Jorunn Aspås Rindli 

 Antall møter siste kalenderår? 1 møte 

 Saker som tas opp? 

 

 

Årsplan 

Har barnehagen foreldremøter?  X   

Hvor ofte? 1 møte 

Gjennomfører barnehagen 

foreldresamtaler? 
X   

Hverdagssamtaler med foreldre er preget 

av interesse for og kjennskap til hvert 

enkelt barn 

X   

Dialogen med foreldre er preget av 

gjensidig tillit og respekt 
X   

Personalet oppfordrer foreldrene til aktiv 

deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagen 

X  Innspillskjema, brukerundersøkelse, 

på foreldremøte og i foreldresamtale 

Har barnehagen gjennomført 

brukerundersøkelser? 
X  Utlevert, svarfrist 30.11.2015 

Hvordan behandler barnehagen 

uformelle (ikke skriftlige) klager fra 

foreldrene? 

 

Beskriv 

rutiner/ 

system 

 

 

Tar opp på avdelingsmøte, om det 

skulle være noe 

Hvordan behandler barnehagen formelle 

(skriftlig) klager fra foreldrene? 

Beskriv 

rutiner/ system 

Eget skjema, men har ikke hatt noen 

skriftlige klager. Styrer vil ta det med 

ansatte og enhetsleder 

 

 



4.5 Omsorg og oppdragelse Ja Nei Kommentar 

Omsorgs og aktivitetstilbudet utformes 

ut fra hvert enkelt barn og barnegruppa 
X   

Barn med spesielle behov opplever 

støtte og utfordringer på lik linje med 

andre barn 

X   

Personalet opplever at barnet viser 

glede ved å være i barnehagen 
X   

I samspillet mellom barna opplever 

personalet at de viser omsorg for 

hverandre  

X   

Personalet tar initiativ til å møte barnet 

når det kommer og gir det en hyggelig 

avskjed 

X  Etterstreber dette 

Personalet er fleksible og 

imøtekommende for enkeltbarn og 

deres behov 

X  Rom for dette 

 

 

4.6 Lek og læring Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har tid og rom for barnets 

frie lek 
X  Kan gjøre om på planer for å få 

plass til dette. 

Personalet har kunnskap om den 

utvikling og læring som skjer gjennom 

ulike former for lek 

X   

Personalet deltar aktivt i leken X  Er igangsettere, aktive og kan 

veilede / drive leken videre 

Nærmiljøet brukes aktivt i lek og 

læring 
X   

 

4.7 Sosial og språklig 

kompetanse 

Ja Nei Kommentar 

Personalet benytter de daglige 

situasjonene i arbeidet med språk- og 

begrepsutvikling 

X   

Personalet oppmuntrer barna til å lytte 

til og samtale med hverandre 
X   

Barn med sen språkutvikling får tidlig 

og god hjelp 
X  Logoped innom når hun er her. 

Personalet bruker seg selv som 

rollemodeller for barns sosiale 

utvikling 

X  Mener vi gjør det. 

Personalet samtaler med barnet om 

vennskap og om hvordan vi skal være 

mot hverandre 

X  Fokus på dette i planer og særlig i 

oppstarten, viktig hele tiden.  

Alle ansatte er enige om hva som er 

akseptabel atferd hos barn og voksne 
X  Ikke krangle med barna for at den 

voksne skal ha rett.  Sikkerhet 

først 

 



4.8 Barnehagen som 

kulturarena 

Ja Nei Kommentar 

Barna får bruke sin fantasi og 

kreativitet, og får oppleve skaperglede 
X   

Barna får erfaringer med ulike kulturer 

og tradisjoner 
X  Markere samedagen/ uke, 

bruker Salaby og deltar i Forut 

prosjektet.  

Barnehagen har system og rutiner for 

mottak av minoritetsspråklige barn og 

foreldre 

 X Enheten har dette, ikke behov 

her. 

Barnehagen tar aktivt del i kulturen i 

nærmiljøet 
X  Vi lager kultur i barnehagen, 

kirke/ nærmiljøet, bokbåten, 

bofellesskapet, skolen. 

 

4.9 Fagområdene Ja Nei Kommentar 

Arbeidet innen de syv fagområdene er 

en naturlig del av barnehagens hverdag 
X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst og 

egen rolle i forhold til dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kropp, 

bevegelse og helse og egen rolle i 

forhold til dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kunst, kultur 

og kreativitet og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet natur, miljø 

og teknikk og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet etikk, 

religion og filosofi og egen rolle i 

forhold til dette  

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet nærmiljø og 

samfunn og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet antall, rom 

og form og egen rolle i forhold til dette 

 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 



 

4.10 Samarbeid med andre 

instanser 

Ja Nei Kommentar 

Ansatte i barnehage og skole har innsikt i 

hverandres pedagogiske arbeid 
X   

Det er utarbeidet plan for overgangen 

barnehage – skole 
X   

Barnehagen har i dag et tett og 

systematisk samarbeid med skolen 
X   

Det er etablert arena for samarbeid med 

barnevernstjenesten 
X   

Det er etablert arena for samarbeid med 

helsestasjon 
X  Fellesmøter og månedlig besøk 

Vi har et tett og godt samarbeid med 

PP-tjeneste /spesialpedagoger 
X  Faste besøksdager 

Barnehagen er praksisarena for 

barnehagelærerstudenter 
 X  

Barnehagen er praksisarena for elever i 

videregående opplæring 
 X Har vært tidligere 

Barnehagen er åpen for utplassering i 

arbeidspraksis for elever i 

ungdomsskolen 

X   

Vi opplever barnehagen som en del av 

lokalmiljøet 
X   

 

4.11 Planlegging  Ja Nei Kommentar 

Er årsplan sendt kommunen? X   

Er årsplanen behandlet i SU? X   

Foreldrene har deltatt/medvirket i 

utvikling av årsplan? 
X  Innspill fra foreldrene til temaplan 

Arbeider barnehagen med spesielle 

prosjekter/utviklingsarbeid? 

 

X   

Stikkordsmessig beskrivelse: 

LØFT og IKT barnehageløftet 

 

 

Personalets pedagogiske praksis bygger 

på innholdet i Rammeplanen 
X   

Personalet deltar aktivt i utvikling og 

iverksetting av årsplanen 
X   

Det er godt samsvar mellom det som står 

i årsplanen og det som skjer i praksis 
X   

Styrer og pedagogiske ledere følger opp 

og ser til at vedtatte planer gjennomføres 
X   

 

 

 



4.12 Vurdering og 

dokumentasjon  

Ja Nei Kommentar 

Er satsingsområdene synlige i 

barnehagen (evt. med oppslag, spesiell 

informasjon)? 

X  Emneplaner, dokumentasjon / 

bilder henges opp, i tillegg til 

månedsplan 

Personalet (kartlegger og) observerer 

jevnlig enkeltbarn og grupper 
X  I forbindelse med foreldresamtaler 

Personalet følger opp resultat av 

(kartlegging og) observasjon i det 

daglige arbeidet med barna 

X   

Personalet drøfter resultater av 

brukerundersøkelser og andre 

tilbakemeldinger fra foreldre og barn 

X   

Resultatet fra vurderingsarbeidet fører 

til endring av barnehagens årsplan og 

hverdagsrutiner 

X  Om det er nødvending, i alle fall 

hverdagsrutiner 

Barnehageeier gjøres kjent med 

barnehagens vurderingsarbeid 
X  Leveres inn, lagres på fellesområde 

Barnehagen bruker TRAS? X  Ved bekymring, samspill og språk 

Barnehagen bruker ALLE MED, «Steg 

for steg» eller «Det er mitt valg»? 
X   

 

5. HMS i barnehagen 
(Internkontrollsystem, rutiner og planer må kunne fremvises ved tilsynsbesøket) 

 

5.1 Generelt Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen etablert et 

internkontroll-system som er kjent for 

alle 

X   

Barnehagen har prosedyrer for 

avviksbehandling 
X  Losen brukes 

Barnehagen har nødvendige krise og 

beredskapsplaner 
X  Beredskapsplaner og 

personalomsorgsperm, 

konflikthåndtering 

Barnehagen har rutiner for informasjon 

til foreldre ved forhold som kan ha 

negativ innvirkning på helsen 

(inneklima, smittesituasjoner, etc.) 

X  Muntlig informasjon, er bare 5 

foreldrepar. Bruker også 

tekstmeldinger. 

 

5.2 Fysisk miljø, beliggenhet, 

utforming og innredning 

Ja Nei Kommentar 

Ulykker, støy og luftforurensning 

(industri, trafikk, radon, 

elektromagnetiske felt etc.) 

X  Kystlabb/ vernerunder/ 

Internkontroll. 

Radonmåling – teknisk, 

evakueringsplaner og 

beredskapsplaner. 



Utearealenes utforming og innredning X  Kystlabb/ vernerunder felles 

barnehage og skole/ 

Internkontroll 

Innearealenes utforming og innredning X  Kystlabb/ vernerunder 

Lydforhold inne eller ute X  Kystlabb har tatt målinger 

Lysforhold inne eller ute X  Kystlabb har tatt målinger 

Er funksjonshemmedes ulike behov 

ivaretatt? 
X  Har ingen, men bygget er 

tilrettelagt for dette.  

 

5.3 Måltid, aktivitet og hvile Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har egnede rom med god 

kvalitet på inneklima, hygiene og ro for 

søvn og hvile 

X  Har ikke soverom, men kan ordne 

det ved behov 

Barnehagen har en organisering av 

dagen som gir rom for hvile 
X   

Barnehagen følger Sosial- og 

helsedirektoratets retningslinjer for mat 

og måltider i barnehagen 

X  Bruker veilederen 

Barnehagen har tilfredsstillende rutiner 

for hygiene og oppbevaring av utstyr til 

måltider og matvarer 

X   

 

5.4 Psykososiale forhold Ja Nei Kommentar 

Barnehagen gjennomfører jevnlig 

Medarbeiderundersøkelser/ samtaler 
X   

Barnehagen arbeider aktivt for å 

fremme trivsel 
X   

Barnehagen har en handlingsplan for å 

bedre arbeidsmiljøet 
X  Handlingsplan for enheten, 

sosiale sammenkomster og APRIL 

Barnehagens sykefravær forrige 

kalenderår? 
Kommentarer: 

 
6,9 % i 2014 

Hvordan gjennomføres 

medbestemmelse for personalet 
Kommentarer: 

 
Amu møter, informasjon.  

På avdelingsmøter/ 

personalmøter / åpen for innspill 

 

5.5 Hygiene og vedlikehold Ja Nei Kommentar 

Inneklima og luftkvalitet er 

tilfredsstillende 
 X  

Barnehagens inne-/uteområde er røykfri X   

Virksomhetens innendørs arealer har et 

forsvarlig renhold etter hygienisk 

tilfredsstillende metoder 

X   

Hovedrengjøring gjennomføres årlig X   

Uteområdet og tekniske anlegg 

vedlikeholdes og rengjøres ved behov 
X   

Barnehagen har rutiner slik at risikoen 

for spredning av smittsomme 
X   



sykdommer er så liten som praktisk 

mulig 

Barnehagen er tilknyttet godkjent 

vannforsyningssystem 
X   

Barnehagen planlegges og drives slik at 

skader og ulykker forebygges 
X   

Barnehagen har rutiner og utstyr for 

håndtering av ulykkes – og 

faresituasjoner 

X  Førstehjelpsutstyr og brannutstyr 

Barnehagen har prosedyre for medisin 

håndtering 
X  Har skjema 

Rutiner og sikkerhetsutstyr for 

håndtering av ulykker – og 

faresituasjoner er kjent av alle 

X  Beredskapsplan og brannrunde 

Barnehagen har tilstrekkelig 

tilgjengelige toaletter og vasker. 
X   

Sanitære anlegg har en hygienisk 

tilfredsstillende utforming, kapasitet og 

standard 

X   

Barnehagen har gode rutiner for 

avfallshåndtering, herunder også 

spesialavfall og evt. Kompostering av 

matavfall 

X  RIR, driver ikke med 

kompostering. Kildesorterer på 

avdelingen 

 

 

 

5.6 Sikkerhet 

 

Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen faste rutiner for 

kontroll av lekeutstyr og lekeplass? 
X   

 Hvis ja, hvor ofte? Hver uke sjekker vaktmester uteområdet og på 

vernerunder. 

 Hvis ja, hvordan blir det 

dokumentert? 
På skjema/ sjekklister - vaktmester 

Barnehagen har tilstrekkelig 

førstehjelpsutstyr som er forsvarlig 

plassert 

X   

Kommentar 

På badet og skrin med på tur 

Personalet er kjent med hvor 

førstehjelpsutstyr finnes 

 

 X   

Kommentar 

Førstehjelpsskrin inne og et med på tur. Brannutstyr 

inne og på tur. 

Personalet har fått kompetanse i 

hvordan førstehjelp ytes 

 

X   

Kommentar 

Fast hvert år 

Barnehagen har brannsikringsutstyr 

etter brannvernloven som jevnlig 

kontrolleres 

X  Vaktmester har ansvar for dette  

Barnehagen har brannøvelser minimum 

to ganger per år 
X  Sammen med skolen 



Personaler er kjent med branninstruks 

og brannslokningsutstyr 
X   

Personalet har fått nødvendig opplæring 

og trening i bruk av 

brannslokningsutstyr 

X   

Barnehagen har uteområde skjermet for 

trafikk 
X   

Barnehagen har nødvendig sikring av 

kontakter, ovner elektriske apparater 

etc. 

 

X  Kystlabb 

 



 

Nesset kommune  

Barnehagene i Nesset 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

 6460 Eidsvåg I Romsdal Eidsvåg barnehage 71 23 12 90 4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 12 95 864 981 062 
 

Eidsvåg barnehage  

v/Anita Sagli 

 

   

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2015/5-16 Tanja A. Holsæther Bersås, 71 23 11 42 08.12.2015 

 

Tilsynsrapport Eidsvåg barnehage 

Eidsvåg barnehage er en barnehage med til sammen 58 barn, der 38 barn er over 3 år og 20 barn 

er under 3 år. Anita Sagli er styrer for barnehagen. Stedlig tilsynet ble gjennomført 24.11.2015. 

Bakgrunn for tilsynet, varslet / uanmeldt tilsyn: 

Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager § 16: 

 
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 

 

Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan 

kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes 

fylkesmannen til orientering. 

 

I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-

kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er 

overholdt. 

 

Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til 

fylkesmannen. 

 

Dette var et varslet tilsyn med utvidet fokus på barns medvirkning, i tillegg ble det sendt ut et 

egenmeldingsskjema til alle barnehagene i kommunen som også legges til grunn i 

tilsynsrapporten. 

 

Gjennomføringen av tilsynet: 

Før gjennomføringen av tilsynet fikk styrerne beskjed om at barns medvirkning ville ha et 

utvidet fokus under tilsynet. I forkant av tilsynet fikk styrerne utdelt spørsmålene knyttet til tegn 

på god praksis og kriterier for temaet barns medvirkning.  

Det ble også sendt ut egenmeldingskjema til alle barnehagene i kommunen med frist for 

tilbakemelding 20.11.15 som også legges til grunn for vurderingen av tilsynet.  

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-64/%C2%A714a
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Dokumenter som er lagt til vurdering under tilsynet: 

 Årsplan for Barnehagene i Nesset 2015-2016.   

 Informasjonsskriv for Eidsvåg barnehage 2015 / 2016. 

 Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling Løvetanna 

 Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling Blåklokka 

 Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling Revebjella 

 Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling Marikåpa 

 Progresjonsplan for de kommunale barnehagen i Nesset. (Langtidsplan som sikrer 

progresjon og sammenheng i barns læring og oppvekst gjennom hele 

barnehageoppholdet.) 

 Vedtektene for barnehagene i Nesset 

 Rutiner for samarbeid barnehage - skole 

 Fokus på språk – språktrapp for Barnehagene i Nesset  

 

 

Vurderinger etter Lov om barnehager:  

§1. Formålet  

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§1a Særlige forhold 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§2 Barnehagens innhold 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§3 Barns rett til medvirkning 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§6 Virksomheten plikter å søke godkjenning 

 Godkjent 23.02.2015 

 

§7 Barnehageeiers ansvar 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§8 Kommunens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§9 Fylkesmannens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§10 til § 16 a, gjelder barnehagemyndighetens generelle oppgaver og er derfor ikke aktuelt for 

tilsynet med barnehagene.  

§ 17 Styrer 
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 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§18 Barnehagens øvrige personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§19 Politiattest 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§20 Taushetsplikt 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§23 Helsekontroll av barn og personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§ 24 Øvingsopplæring 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§25 Lovens anvendelse på Svalbard 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§26 Ikrafttredelse. Endring i andre lover. 

 

 

Forhold avdekket under tilsynet: JA NEI 

1) Er det merknader om retting av uforsvarlige forhold:   X 

2) Er det pålegg om retting av ulovlige forhold:   X 

 

Konklusjon: 

Med bakgrunn i barnehageloven § 16, har barnehagemyndigheten i Nesset kommune utført 

tilsyn etter barnehageloven §§ 1- 7, §13, samt §§ 17-24.   Tilsynet har lagt til grunn for sin 

vurdering tilsendt egenmeldingsskjema, stedlig tilsyn i barnehagen 30.11.2015 og 

dokumentasjon fra barnehagen. Dokumentasjonen er gjennomgått og vurdert innholdet i overfor 

nevnte planer for barnehage, som igjen er sett opp imot intervju med styrer på tilsynsdagen.   

Det er ikke avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold i henhold til barnehagelovens 

bestemmelser ved Eidsvåg barnehage. 
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Kommentar: 

Planarbeid: 

Det er tydelig at det er et tett samarbeid mellom de kommunale barnehagene i kommunen i 

forhold til planarbeidet. Det er felles årsplan for barnehagene og det er utarbeidet en 

progresjonsplan for enheten. Årsplanen består av tre deler: 

 Årsplan for Barnehagene i Nesset 2015-2016.   

 Temaplan for Eidsvåg barnehage sine avdelinger 

 Progresjonsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 

Årsplanen inneholder de elementene en årsplan skal inneholde ifølge Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver.  

 

Progresjonsplanen er en langtidsplan som er med på å sikre progresjon og sammenheng i barns 

læring og opplevelser gjennom barnehageoppholdet.  

 

Barnehagen har også en plan for overgang barnehage/ skole og en språktrapp i forhold til barnas 

språkutvikling.  

 

Barns medvirkning: 

I «Årsplan for barnehagene i Nesset 2015-2016» er barns rett til medvirkning omtalt med blant 

annet at «Personale skal være lyttende og observant, og støtte barna i deres undring. Barna skal 

oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og de skal møte respekt og 

annerkjennelse for dette.» Det vises også til kommunens visjon APRIL, som består av fem 

verdier; annerkjennelse, pålitelighet, respekt, interesse og løsningsorientert. Barnehagen arbeider 

med verdiene i forhold til personalet, barn og foreldre.  

 

I progresjonsplanen til enheten kommer det tydelig frem at barns rett til medvirkning er et 

område barnehagen er opptatt av. Dette generelt under alle fagområdene og spesielt under 

fagområdet «Nærmiljø og samfunn».  

 

Foreldresamarbeid: 

Barnehagen har faste foreldremøter og foreldresamtaler, i tillegg til møter i samarbeidsutvalget. 

Det gjennomføres brukerundersøkelser i foreldregruppa og foreldrene oppfordres til å komme 

med innspill til temaplanen.  

 

Personalet:  

Bemanningen i Eidsvåg barnehage vurderes til å være innenfor barnehagelovens bestemmelser. 

Barnehagen har tilstrekkelig med barnehagelærerkompetanse i forhold til barnegruppa og i 

henhold til barnehagelovens bestemmelser. De fleste av barnehagelærerne har også 

videreutdanning. Styrer har videreutdanning i førskolepedagogikk og pedagogisk 

utviklingsarbeid. I fagarbeider / assistentgruppa er nesten alle utdannet barnepleiere eller har 

fagbrev som barn- og ungdomsarbeidere.  Det er ingen dispensasjoner fra utdanningskravet i 

barnehage.  
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Tanja A. Holsæther Bersås     Anita Sagli 

Tilsynsfører       Tilsynsfører 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Kopi til: 

Tove Mari Krogset    

Liv Fleischer Husby    

 



Skjema til bruk i arbeidet med kommunalt tilsyn av 

barnehager 30.11.2015 
 

1. Faktaopplysninger om barnehagen 
 

1.1  Informasjon om barnehagen 
Navn på barnehage Eidsvåg barnehage  

Adresse Holtavegen 2, 6460 Eidsvåg 

Telefonnummer 71231290 

E-post eidsvag.barnehage@nesset.kommune.no 

Organisasjonsnummer  

 

1.2 Godkjenning og tilsyn av barnehagen 
Godkjenningstidspunkt 23.02.2015 

Dato for siste tilsyn Egenmelding 20.01.14, 

Fylkesmannen 25.02.14, tilsyn 

med kommunen som 

barnehageeier og myndighet. 

 

Godkjent leke- og oppholdsareal inne    543 m2 

Godkjent leke- og oppholdsareal ute  6970 m2 

Eiers vedtektsfestede arealnorm pr. barn     5,3 m2 under/3 år    4,0 m2 over/3 år 

 

Er det gjort endringer i arealbruk etter 

godkjenning? 
Ja Nei  

X 

Hvis ja, når?  

Hvis ja, hva er endret?  

 

Godkjent oppholdstid per dag 07.00 – 16.00  (16.30  ved behov) 

Reell åpningstid per dag 06.50 – 16.30 

 

1.3 Informasjon om barnegruppen 
Opplysninger innhentes med hjemmel i barnehageloven § 8 og ses i sammenheng med barnehagens 

årsmelding/nasjonal rapportering. 

 

Ved tilsynsbesøk fremvises liste med barnas navn, alder og oppholdstid. Opplysningene 

sammenfattes her: 
 

Gjelder barnehageåret  

Antall barn totalt i barnehagen 58 barn 

Herav antall barn på heltidsplass 48 barn 

Antall barn med norsk som andrespråk 4 barn 



Antall barn med opptak etter barnehageloven § 13 1 barn 

Antall barn med enkeltvedtak etter 

opplæringsloven § 5.7 
3 barn 

 

Antall avdelinger totalt 4 (2 utvida avdelinger) 

Organisering i gruppe, alder, størrelse 2 avdelinger 0-3 år, 2 avdelinger 3-6 år. 

Antall barn: 58 barn 
 

Antall ansatte knyttet 

til 

avdelingene samlet i 

1)årsverk – 2)personer 

Antall ansatte i 

1)årsverk – 
2)personer 

 
o. 3 

år 
u. 3 

år 
Samlet for 

barnehagen 
Ped.pers. Fagarb./ 

ass 

 

Andre, 

spes.ped 
Vaktm. Renh. Andre, 

styrer 

 

38 20 58 1) 4,7 1) 8,9 1) 0,4 1) 1) 1)1,15 

2) 6 2) 11 2) 0  2) 2) 2)2 

Eventuelle kommentarer til tabellen: 

 

Vaktmester og renhold er nå tilsatt under enheten teknisk. 

Undre andre, spes.ped ligger en pedagog som også er registrert under ped. pers, derfor står det 0 

på antall personer 

 

 

2. Personal 
 

 

2.1 Medarbeidersamtaler Ja Nei 

Gjennomføres det medarbeidersamtaler 

med alle ansatte? 

 

 
X 

 

Kommentarer:  

 

 

2.2 IA-bedrift, oppfølging av fravær/sykefravær 
Tidlig oppfølging/tett-på-

ledelse/samhandling 
 

Ja, følger IA- avtalen 

Kommunen skal gjennom et godt tilrettelagt fysisk, psykisk og sosial arbeidsmiljø ha et lavt 

sykefravær og ha fokus på nærværsfaktoren. Kommunen skal være en inkluderende bedrift for 

personer med redusert funksjonsevne og øke den gjennomsnittlige pensjonsalder. 

 

2.3 Personalmøter 
Tema Løft, IKT, APRIL, nye rutiner, ROS analyse. 

HMS- hvilke tema er 

tatt opp? 

Losen, brann og avvik. 

 

 



 

2.4 Personalet i barnehagen Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har langsiktig plan for 

kompetanseutvikling 
X   

Det jobbes langsiktig og systematisk 

med kompetanseutvikling for alle 
X   

Alle ansatte opplever at deres 

kompetanse er kjent og kommer til nytte 
X   

Alle ansatte får utfordringer i det 

daglige arbeidet 
X   

Det er satt av tid til jevnlig refleksjon og 

drøfting av egen praksis 
X   

Det jobbes bevisst med å sette ord på og 

spre gode arbeidsmåter 
X   

De ansatte opplever at det utøves god 

personalledelse 
X   

Ledelsen (pedagogisk leder) gir faglig 

støtte og veiledning 
X   

Ledelsen (styrer og pedagogisk leder) 

lytter til konstruktiv kritikk 
X   

Barnehagen har gode rutiner for å 

ivareta personvernet både for barn, 

foreldre og ansatte 

X   

Barnehagen har rutiner når det oppstår 

situasjoner der det er mistanke om 

omsorgssvikt eller mishandling overfor 

barn 

X   

Alle ansatte har underskrevet 

taushetserklæring  
X   

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, underskriver 

taushetserklæring 

X   

Alle ansatte med arbeidsavtaler etter 

01.01.96 har levert politiattest 
X   

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, leverer 

politiattest 

X   

Har andre som omfattes av politiattest 

forskriften levert politiattest 
X   

 

 

 

 

 

 

 



3. Barnehagens rammebetingelser og organisasjon 

 

3.1 Vedtekter ( fremlegges 

ved tilsynsbesøket) 

Ja Nei 

Barnehagen har vedtekter etter 

barnehagelovens § 7 
X 

 

 

Dato for siste vedtektsendring                        19.05.2011 

Vedtektene er sendt kommunen X   

 

4. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(Punktene utdypes i samtale ved tilsynsbesøk. Dokumentasjon fremlegges der det er 

naturlig og finnes) 

 

4.1 Barnehagens formålsparagraf 
Hvordan ivaretar barnehagen ”at barnehagen 

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon”? 

Verdier, holdninger, etikk, LØFT, APRIL, den 

gyldne regel, samarbeid med kirken. 

 

4.2 Barnehagens 

verdigrunnlag 

Ja Nei Kommentar 

Personalet har god kjennskap til 

Rammeplanen og barnehagens 

verdigrunnlag 

X   

Det er satt av tid for personalet til å 

drøfte barnehagens pedagogiske 

grunnsyn 

X   

Personalet møter hvert barn med tillit 

og respekt 
X   

Personalet er bevisst egne verdier og 

holdninger i møte med foreldrene 
X   

Personalet samtaler med barna om 

holdninger, verdier og væremåte 
X   

 

4.3 Barns medvirkning Ja Nei Kommentar 

Personalet drøfter forholdet mellom 

voksnes autoritet og barns frihet og 

medvirkning 

X   

Hverdagsrutinene i barnehagen er 

utformet slik at barna ofte tar egne 

initiativ 

X   

Barna involveres både i planlegging og 

gjennomføring av aktiviteter 
X   

Personalet oppfordrer barna til å si sin 

mening om hverdagen i barnehagen 
X   

 

 



4.4 Samarbeid med barnas 

hjem – brukertilpasning 

Ja Nei Kommentar 

Er barnehagens åpningstid tilpasset 

foreldrenes behov? Deltidsplasser, 

fleksible ordninger? 

X  Så langt ressursene strekker til. 

Har barnehagen foreldreråd? X   

 Antall møter siste kalenderår? 1 møte 

 Saker som tas opp? 

 

 

Årsplan, sommerstenging, organisering på huset. 

Har barnehagen samarbeidsutvalg? 

(liste over medlemmer fremlegges ved 

tilsyn) 

X  Foreldrerepresentanter: Tone 

Skjørsæther (Leder), Tony Meisal 

(nestleder) 

Personalet: Karin Reinset og Gjertrud 

Palmer- Morewood 

Politiker: Marit Elisabeth Svensli 

Sekretær: Anita Sagli 

 Antall møter siste kalenderår? 1 møte 

 Saker som tas opp? 

 

 

Årsplan, sommerstenging, organisering på huset. 

Har barnehagen foreldremøter?  X   

Hvor ofte? 1 -2 møter pr. år 

Gjennomfører barnehagen 

foreldresamtaler? 
X  Tilbud om 2 pr. år 

Hverdagssamtaler med foreldre er preget 

av interesse for og kjennskap til hvert 

enkelt barn 

X   

Dialogen med foreldre er preget av 

gjensidig tillit og respekt 
X   

Personalet oppfordrer foreldrene til aktiv 

deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagen 

X   

Har barnehagen gjennomført 

brukerundersøkelser? 
X   

Hvordan behandler barnehagen 

uformelle (ikke skriftlige) klager fra 

foreldrene? 

Beskriv 

rutiner/ 

system 

Tar tak så snart som råd, avklarer hva 

saken gjelder. 

Hvordan behandler barnehagen formelle 

(skriftlig) klager fra foreldrene? 
Beskriv 

rutiner/ 

system 

Eget skjema som sendes i systemet, 

Ephorte. 

 

 

4.5 Omsorg og oppdragelse Ja Nei Kommentar 

Omsorgs og aktivitetstilbudet utformes 

ut fra hvert enkelt barn og barnegruppa 
X   

Barn med spesielle behov opplever 

støtte og utfordringer på lik linje med 

andre barn 

X   



Personalet opplever at barnet viser 

glede ved å være i barnehagen 
X   

I samspillet mellom barna opplever 

personalet at de viser omsorg for 

hverandre  

X   

Personalet tar initiativ til å møte barnet 

når det kommer og gir det en hyggelig 

avskjed 

X   

Personalet er fleksible og 

imøtekommende for enkeltbarn og 

deres behov 

X   

 

4.6 Lek og læring Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har tid og rom for barnets 

frie lek 
X   

Personalet har kunnskap om den 

utvikling og læring som skjer gjennom 

ulike former for lek 

X  Ønsker mer kunnskap om dette 

temaet 

Personalet deltar aktivt i leken X  Men alt for lite 

Nærmiljøet brukes aktivt i lek og 

læring 
X   

 

4.7 Sosial og språklig 

kompetanse 

Ja Nei Kommentar 

Personalet benytter de daglige 

situasjonene i arbeidet med språk- og 

begrepsutvikling 

X   

Personalet oppmuntrer barna til å lytte 

til og samtale med hverandre 
X   

Barn med sen språkutvikling får tidlig 

og god hjelp 
X   

Personalet bruker seg selv som 

rollemodeller for barns sosiale 

utvikling 

X   

Personalet samtaler med barnet om 

vennskap og om hvordan vi skal være 

mot hverandre 

X   

Alle ansatte er enige om hva som er 

akseptabel atferd hos barn og voksne 
X   

 

 

4.8 Barnehagen som 

kulturarena 

Ja Nei Kommentar 

Barna får bruke sin fantasi og 

kreativitet, og får oppleve skaperglede 
X   

Barna får erfaringer med ulike kulturer 

og tradisjoner 
X   



Barnehagen har system og rutiner for 

mottak av minoritetsspråklige barn og 

foreldre 

 X Mangler nedskrevne rutiner, 

samarbeider med 

flyktningkonsulenten, samtale 

med tolk. 

Barnehagen tar aktivt del i kulturen i 

nærmiljøet 
X   

 

4.9 Fagområdene Ja Nei Kommentar 

Arbeidet innen de syv fagområdene er 

en naturlig del av barnehagens hverdag 
X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst og 

egen rolle i forhold til dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kropp, 

bevegelse og helse og egen rolle i 

forhold til dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kunst, kultur 

og kreativitet og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet natur, miljø 

og teknikk og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet etikk, 

religion og filosofi og egen rolle i 

forhold til dette  

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet nærmiljø og 

samfunn og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet antall, rom 

og form og egen rolle i forhold til dette 

 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

 

 

 

 



4.10 Samarbeid med andre 

instanser 

Ja Nei Kommentar 

Ansatte i barnehage og skole har innsikt i 

hverandres pedagogiske arbeid 
 X  

Det er utarbeidet plan for overgangen 

barnehage – skole 
X   

Barnehagen har i dag et tett og 

systematisk samarbeid med skolen 
X  Samarbeider om skolestartere / 

3. klasse + ungdomstrinnet 

Det er etablert arena for samarbeid med 

barnevernstjenesten 
X   

Det er etablert arena for samarbeid med 

helsestasjon 
X   

Vi har et tett og godt samarbeid med 

PP-tjeneste /spesialpedagoger 
X   

Barnehagen er praksisarena for 

barnehagelærerstudenter 
X   

Barnehagen er praksisarena for elever i 

videregående opplæring 
X   

Barnehagen er åpen for utplassering i 

arbeidspraksis for elever i 

ungdomsskolen 

X   

Vi opplever barnehagen som en del av 

lokalmiljøet 
X   

 

4.11 Planlegging  Ja Nei Kommentar 

Er årsplan sendt kommunen? X   

Er årsplanen behandlet i SU? X   

Foreldrene har deltatt/medvirket i 

utvikling av årsplan? 
X  temaplandelen 

Arbeider barnehagen med spesielle 

prosjekter/utviklingsarbeid? 

 

X   

Stikkordsmessig beskrivelse: 

LØFT og IKT barnehageløftet 

Personalets pedagogiske praksis bygger 

på innholdet i Rammeplanen 
X   

Personalet deltar aktivt i utvikling og 

iverksetting av årsplanen 
X   

Det er godt samsvar mellom det som står 

i årsplanen og det som skjer i praksis 
X   

Styrer og pedagogiske ledere følger opp 

og ser til at vedtatte planer gjennomføres 
X   

 

 

 

4.12 Vurdering og 

dokumentasjon  

Ja Nei Kommentar 

Er satsingsområdene synlige i 

barnehagen (evt. med oppslag, spesiell 

informasjon)? 

X  Oppslag, på møter, månedsplaner 

og Facebook.  



Personalet (kartlegger og) observerer 

jevnlig enkeltbarn og grupper 
X   

Personalet følger opp resultat av 

(kartlegging og) observasjon i det 

daglige arbeidet med barna 

X   

Personalet drøfter resultater av 

brukerundersøkelser og andre 

tilbakemeldinger fra foreldre og barn 

X   

Resultatet fra vurderingsarbeidet fører 

til endring av barnehagens årsplan og 

hverdagsrutiner 

X   

Barnehageeier gjøres kjent med 

barnehagens vurderingsarbeid 
X   

Barnehagen bruker TRAS? X   

Barnehagen bruker ALLE MED, «Steg 

for steg» eller «Det er mitt valg»? 
X   

 

5. HMS i barnehagen 
(Internkontrollsystem, rutiner og planer må kunne fremvises ved tilsynsbesøket) 

 

5.1 Generelt Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen etablert et 

internkontroll-system som er kjent for 

alle 

X   

Barnehagen har prosedyrer for 

avviksbehandling 
X   

Barnehagen har nødvendige krise og 

beredskapsplaner 
X   

Barnehagen har rutiner for informasjon 

til foreldre ved forhold som kan ha 

negativ innvirkning på helsen 

(inneklima, smittesituasjoner, etc.) 

X   

 

5.2 Fysisk miljø, beliggenhet, 

utforming og innredning 

Ja Nei Kommentar 

Ulykker, støy og luftforurensning 

(industri, trafikk, radon, 

elektromagnetiske felt etc.) 

X  Kystlabb/ vernerunder/ 

Internkontroll. 

Har ingen industri, gjerde mot 

trafikk, radonmåling, 

beredskapsplan. 

Utearealenes utforming og innredning X  Kystlabb/ vernerunder / 

Internkontroll 

Innearealenes utforming og innredning X  Kystlabb/ vernerunder 

Lydforhold inne eller ute X  Kystlabb har tatt målinger 

Lysforhold inne eller ute X  Kystlabb har tatt målinger 

Er funksjonshemmedes ulike behov 

ivaretatt? 
X   

 



5.3 Måltid, aktivitet og hvile Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har egnede rom med god 

kvalitet på inneklima, hygiene og ro for 

søvn og hvile 

X   

Barnehagen har en organisering av 

dagen som gir rom for hvile 
X   

Barnehagen følger Sosial- og 

helsedirektoratets retningslinjer for mat 

og måltider i barnehagen 

X   

Barnehagen har tilfredsstillende rutiner 

for hygiene og oppbevaring av utstyr til 

måltider og matvarer 

X   

 

5.4 Psykososiale forhold Ja Nei Kommentar 

Barnehagen gjennomfører jevnlig 

Medarbeiderundersøkelser/ samtaler 
 X Ønsker ca. 3. hvert år 

Barnehagen arbeider aktivt for å 

fremme trivsel 
X   

Barnehagen har en handlingsplan for å 

bedre arbeidsmiljøet 
X   

Barnehagens sykefravær forrige 

kalenderår? 
Kommentarer: 

 
6,3 % i 2014 

Hvordan gjennomføres 

medbestemmelse for personalet 
Kommentarer: 

 
Oppfordre til å komme, Amu 

møter, åpne dører og på 

personalmøte. 

 

5.5 Hygiene og vedlikehold Ja Nei Kommentar 

Inneklima og luftkvalitet er 

tilfredsstillende 
X   

Barnehagens inne-/uteområde er røykfri X   

Virksomhetens innendørs arealer har et 

forsvarlig renhold etter hygienisk 

tilfredsstillende metoder 

X   

Hovedrengjøring gjennomføres årlig X   

Uteområdet og tekniske anlegg 

vedlikeholdes og rengjøres ved behov 
X   

Barnehagen har rutiner slik at risikoen 

for spredning av smittsomme 

sykdommer er så liten som praktisk 

mulig 

X   

Barnehagen er tilknyttet godkjent 

vannforsyningssystem 
X   

Barnehagen planlegges og drives slik at 

skader og ulykker forebygges 
X   

Barnehagen har rutiner og utstyr for 

håndtering av ulykkes – og 

faresituasjoner 

X   

Barnehagen har prosedyre for medisin 

håndtering 
X   



Rutiner og sikkerhetsutstyr for 

håndtering av ulykker – og 

faresituasjoner er kjent av alle 

X   

Barnehagen har tilstrekkelig 

tilgjengelige toaletter og vasker. 
X   

Sanitære anlegg har en hygienisk 

tilfredsstillende utforming, kapasitet og 

standard 

X   

Barnehagen har gode rutiner for 

avfallshåndtering, herunder også 

spesialavfall og evt. Kompostering av 

matavfall 

X  Har ikke med kompostering.  

 

5.6 Sikkerhet 

 

Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen faste rutiner for 

kontroll av lekeutstyr og lekeplass? 
X   

 Hvis ja, hvor ofte? Sjekkrunder etter helg, vernerunder 2 ganger i året. 

 Hvis ja, hvordan blir det 

dokumentert? 
Handlingsplan som sendes til HAMU og vaktmester 

Barnehagen har tilstrekkelig 

førstehjelpsutstyr som er forsvarlig 

plassert 

X   

Kommentar 

 

Personalet er kjent med hvor 

førstehjelpsutstyr finnes 

 

 X   

Kommentar 

 

Personalet har fått kompetanse i 

hvordan førstehjelp ytes 

 

X   

Kommentar 

Fast hvert år 

Barnehagen har brannsikringsutstyr 

etter brannvernloven som jevnlig 

kontrolleres 

X   

Barnehagen har brannøvelser minimum 

to ganger per år 
X   

Personaler er kjent med branninstruks 

og brannslokningsutstyr 
X   

Personalet har fått nødvendig opplæring 

og trening i bruk av 

brannslokningsutstyr 

X  Mangler opplæring på 

branntavle 

Barnehagen har uteområde skjermet for 

trafikk 
X   

Barnehagen har nødvendig sikring av 

kontakter, ovner elektriske apparater 

etc. 

 

X   

 



Kriterier og tegn på god praksis – spørsmål til styrer/ 

pedagogisk personalet Eidsvåg barnehage 30.11.2015 

Tema: Barns medvirkning 

Kriterier  Tegn på god praksis  
Samfunnsperspektivet  
 

Barnehagen er en lærende organisasjon.  

 

 Rammeplanen pkt 2.3 og 4.3  

 St.meld. nr 41 (2008 – 2009) pkt 

9.4  
 

 

 

 Mener du at Rammeplanen 

gjenspeiler seg i barnehagens 

planer?  

 Ja, blant annet gjennom de 7 

fagområdene 

 

 Opplever du at det er samsvar 

mellom barnehagens planer og 

daglig praksis?  

 Ja. 

 Vi følger temaplaner de også de 

7 fagområdene kommer inn, og 

månedsplaner 

 Gir styrer og pedagogiske ledere 

faglig støtte og veiledning til 

personalet? 

 Ja, når det er noe vi lurer på så 

får vi veiledning, også innen 

IKT.  

 Får utdelt litteratur som 

personalet skal lese, bruker 

refleksjon og veiledning ved 

behov. 

  Er det avsatt tid til drøfting og 

refleksjon, og blir tiden blir brukt 

etter intensjonen?  

 Ja. 

 Det er avsatt tid på 

avdelingsmøtene. Men skulle 

hatt mer og noen bruker mere.  

 Er et reflektert personalet. 

 
 

Barneperspektivet  
 
Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og modning.  

 

 Barnehageloven §§ 1 og 3  
 

 

 Syns du at hverdagsrutinene er 

utformet slik at barna har mulighet 

for egne valg?  

 Ja, men viktig å følge rutiner på 

småbarn, skaper trygghet.  

 



  Mener du at fysisk tilrettelegging av 

rom, utstyr og materiell inne og ute er 

slik at barnas medvirkning fremmes? 

 Vi har mange muligheter både ute 

og inne, og det gir igjen barna 

muligheter til å ta egne valg og 

komme med ønsker på sin måte.  

 

 Vises barnas medvirkning i planverk 

og hverdag?  

 Ja, vi har mer av de aktivitetene 

som vi ser fenger barna. Barna på 

småbarn viser dette mer gjennom 

kroppslige uttrykk og lyder. Så 

når vi ser glede og hører jubel, og 

de viser interesse har vi mer av 

dette på andre mnd. planer også.  

 

 Mener dere at barna er bevisst sin 

mulighet til medvirkning i 

barnehagen?  

 Ja.  

 Vanskelig å si ettersom de er så 

små.  

 Har barn i alderen 0-2, vanskelig 

å vite. 

Personalperspektivet 
  
Den pedagogiske virksomheten er 

organisert og planlagt slik at det er tid og 

rom for barns medvirkning.  

 

 Rammeplanen pkt 1.5  

 Barnehagens plan hvor 

medvirkning er med:  

 Årsplanen for Barnehagene i 

Nesset 

 Temaplaner 

 Progresjonsplanen 

 
 

 

 Oppfordrer dere barna til 

medvirkning?  

 Ja, det gjør vi, spør hva de vil for 

eksempel skal vi male? Vil du ut? 

Skal vi danse? 

 

 Kjenner dere barnehagens plan for 

medvirkning, og bruker dere denne i 

hverdagen?  

 Ja, rammeplanen er alltid med oss 

i planleggingen. Er med i årsplan 

for barnehagen, ett arbeidsverktøy 

vi bruker i hverdagen. 

 

 Er det samsvar mellom personalets 

kroppsspråk og verbale språk?  

 Ja, etter beste evne. 

 

 Dokumenterer og evaluerer dere 

barnas medvirkning?  

 Ja. 



 Noen bruker bilder til 

dokumentasjon, har ønsker fra 

barna. 

 Vi dokumenterer vel egentlig 

ikke, men vi har det på planen og 

snakker om det på blant annet 

avdelingsmøtene.  

 Kan bli bedre på dette feltet.  

Foreldreperspektivet  
 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 

med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig 

utvikling.  

 

 Barnehageloven § 1  

 Barnehagens årsplan s.6  
 

 

 Er det gjensidig lav terskel for å ta 

kontakt mellom barnehage og heim?  

 Ja, absolutt.  

 Mener dere at foreldrene opplever at 

det er samsvar mellom barnehagens 

planer og daglig praksis?  

 Har ikke fått noen tilbakemelding, 

så det går vi ut fra.  

 Mener dere at foreldrene kjenner til 

hvordan barna får medvirke i 

barnehagen?  

 Vanskelig å si.  

 Ja, spesielt hvis de leser det som 

blir sendt ut.  

 Tror dere at foreldrene opplever at 

barnas innspill blir tatt på alvor?  

 Kommer ikke så godt fram her, 

men det tror vi.  

 Ja, etter utsagn på 

foreldresamtaler. 

 



 

Nesset kommune  

Barnehagene i Nesset 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

 6460 Eidsvåg I Romsdal Eidsvåg barnehage 71 23 12 90 4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 12 95 864 981 062 
 

  Eresfjord barnehage  

Tove Mari Krogset 

 

   

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2015/5-14 Tanja A. Holsæther Bersås, 71 23 11 42 08.12.2015 

 

Tilsynsrapport - Eresfjord barnehage 

Eresfjord barnehage er en barnehage med til sammen 14 barn, der 9 barn er over 3 år og 5 barn er 

under 3 år. Tove Mari Krogset er styrer for barnehagen. Stedlig tilsynet ble gjennomført 

24.11.2015. 

 

Rapporten er utarbeidet av:  Anita Sagli og Tanja Alise Holsæther Bersås 

 

 

Bakgrunn for tilsynet, varslet / uanmeldt tilsyn: 

Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager § 16: 

 
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 

 

Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan 

kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes 

fylkesmannen til orientering. 

 

I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-

kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er 

overholdt. 

 

Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til 

fylkesmannen. 

 

Dette var et varslet tilsyn med utvidet fokus på barns medvirkning, i tillegg ble det sendt ut et 

egenmeldingsskjema til alle barnehagene i kommunen som også legges til grunn i 

tilsynsrapporten. 

 

 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-64/%C2%A714a
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Gjennomføringen av tilsynet: 

Før gjennomføringen av tilsynet fikk styrerne beskjed om at barns medvirkning ville ha et 

utvidet fokus under tilsynet. I forkant av tilsynet fikk styrerne utdelt spørsmålene knyttet til tegn 

på god praksis og kriterier for temaet barns medvirkning.  

Det ble også sendt ut egenmeldingskjema til alle barnehagene i kommunen med frist for 

tilbakemelding 20.11.15, som også legges til grunn for vurderingen av tilsynet.  

 

Dokumenter som er lagt til vurdering under tilsynet: 

 Årsplan for Barnehagene i Nesset 2015-2016.   

 Informasjonsskriv for Eresfjord barnehage 2015 / 2016. 

 Temaplan for Eresfjord barnehage  

 Progresjonsplan for de kommunale barnehagen i Nesset. (Langtidsplan som sikrer 

progresjon og sammenheng i barns læring og oppvekst gjennom hele 

barnehageoppholdet.) 

 Vedtektene for barnehagene i Nesset 

 Rutiner for samarbeid barnehage - skole 

 Fokus på språk – språktrapp for Barnehagene i Nesset  

 

 

Vurderinger etter Lov om barnehager:  

§1. Formålet  

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§1a Særlige forhold 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§2 Barnehagens innhold 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§3 Barns rett til medvirkning 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§6 Virksomheten plikter å søke godkjenning 

 Godkjent 06.08.1985 

 

§7 Barnehageeiers ansvar 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§8 Kommunens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§9 Fylkesmannens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 
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§10 til § 16 a, gjelder barnehagemyndighetens generelle oppgaver og er derfor ikke aktuelt for 

tilsynet med barnehagene.  

 

§ 17 Styrer 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§18 Barnehagens øvrige personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§19 Politiattest 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§20 Taushetsplikt 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§23 Helsekontroll av barn og personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§ 24 Øvingsopplæring 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§25 Lovens anvendelse på Svalbard 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§26 Ikrafttredelse. Endring i andre lover. 

 

 

Forhold avdekket under tilsynet: JA NEI 

1) Er det merknader om retting av uforsvarlige forhold:   X 

2) Er det pålegg om retting av ulovlige forhold:   X 

 

Konklusjon: 

Med bakgrunn i barnehageloven § 16, har barnehagemyndigheten i Nesset kommune utført 

tilsyn etter barnehageloven §§ 1- 7, §13, samt §§ 17-24.   Tilsynet har lagt til grunn for sin 

vurdering tilsendt egenmeldingsskjema, stedlig tilsyn i barnehagen 24.11.2015 og 

dokumentasjon fra barnehagen. Dokumentasjonen er gjennomgått og vurdert innholdet i overfor 

nevnte planer for barnehage, som igjen er sett opp imot intervju med styrer på tilsynsdagen.   

Det er ikke avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold i henhold til barnehagelovens 

bestemmelser ved Eresfjord barnehage. 
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Kommentar: 

Planarbeid: 

Det er tydelig at det er et tett samarbeid mellom de kommunale barnehagene i kommunen i 

forhold til planarbeidet. Det er felles årsplan for barnehagene og det er utarbeidet en 

progresjonsplan for enheten. Årsplanen består av tre deler: 

 Årsplan for Barnehagene i Nesset 2015-2016.   

 Temaplan for Eresfjord barnehage sine avdelinger 

 Progresjonsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 

Årsplanen inneholder de elementene en årsplan skal inneholde ifølge Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver kapittel 4. 

 

Progresjonsplanen er en langtidsplan som er med på å sikre progresjon og sammenheng i barns 

læring og opplevelser gjennom barnehageoppholdet.  

 

Barnehagen har også en plan for overgang barnehage/ skole og en språktrapp i forhold til barnas 

språkutvikling.  

 

Barns medvirkning: 

I «Årsplan for barnehagene i Nesset 2015-2016» er barns rett til medvirkning omtalt med blant 

annet at «Personale skal være lyttende og observant, og støtte barna i deres undring. Barna skal 

oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og de skal møte respekt og 

annerkjennelse for dette.» Det vises også til kommunens visjon APRIL, som består av fem 

verdier; annerkjennelse, pålitelighet, respekt, interesse og løsningsorientert. Barnehagen arbeider 

med verdiene i forhold til personalet, barn og foreldre.  

 

Barnehagen gjennomfører jevnlig samtaler med barna, barnesamtaler. Dette som en prosess i 

forhold til barns rett til medvirkning. Bruker også et opplegg med samtaleplakater sammen med 

barns blant annet «Hjerteprogrammet», «Steg for steg» og «Det er mitt valg», i tillegg til 

veiledning og samtaler med barna.  

 

I progresjonsplanen til enheten kommer det tydelig frem at barns rett til medvirkning er et 

område barnehagen er opptatt av. Dette generelt under alle fagområdene og spesielt under 

fagområdet «Nærmiljø og samfunn».  

 

Foreldresamarbeid: 

Barnehagen har faste foreldremøter, vår og høst, og to foreldresamtaler, i tillegg til møter i 

samarbeidsutvalget. Det gjennomføres brukerundersøkelser i foreldregruppa og foreldrene 

oppfordres til å komme med innspill til temaplanen.  

 

Personalet:  

Bemanningen i Eresfjord barnehage vurderes til å være innenfor barnehagelovens bestemmelser. 

Barnehagen har tilsatt styrer med barnehagelærerkompetanse i 100% stilling, men styrer har 

inneværende barnehageår permisjon i 10% av sin stilling. Barnehagen har tilsatt en 

barnehagelærer i styrers permisjonstid og i administrasjonstiden. Barnehagen har pr. 24.11.2015 

ingen dispensasjon fra utdanningskravet.  

I fagarbeider / assistentgruppa er nesten alle utdannet barnepleiere eller har fagbrev som barn- 

og ungdomsarbeidere.  
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Med hilsen 

 

Tanja A. Holsæther Bersås     Anita Sagli 

Tilsynsfører       Tilsynsfører 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

 

Kopi til: 

Anita Sagli    

Liv Fleischer Husby    

 

 



Kriterier og tegn på god praksis – spørsmål til styrer/ 

pedagogisk personalet Eresfjord barnehage 24.11.2015 

Tema: Barns medvirkning 

Kriterier  Tegn på god praksis  
Samfunnsperspektivet  
 

Barnehagen er en lærende organisasjon.  

 

 Rammeplanen pkt 2.3 og 4.3  

 St.meld. nr 41 (2008 – 2009) pkt 

9.4  
 

 

 

 Mener du at Rammeplanen 

gjenspeiler seg i barnehagens 

planer?  

Ja.  

 Opplever du at det er samsvar 

mellom barnehagens planer og 

daglig praksis?  

Ja. 

 Gir styrer og pedagogiske ledere 

faglig støtte og veiledning til 

personalet? 

Ja, men kunne tenkt seg mer 

formell veiledning. 

 Er det avsatt tid til drøfting og 

refleksjon, og blir tiden blir brukt 

etter intensjonen?  

Ja.  

 
 

Barneperspektivet  
 
Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og modning.  

 

 Barnehageloven §§ 1 og 3  
 

 

 Syns du at hverdagsrutinene er 

utformet slik at barna har mulighet 

for egne valg?  

Ja. 

  Mener du at fysisk tilrettelegging 

av rom, utstyr og materiell inne og 

ute er slik at barnas medvirkning 

fremmes? 

Ja.  

 

 Vises barnas medvirkning i planverk 

og hverdag?  

Ja.  

 

 Mener dere at barna er bevisst sin 

mulighet til medvirkning i 

barnehagen?  

Ja.  

 

Personalperspektivet 
  

 

 Oppfordrer dere barna til 

medvirkning?  



Den pedagogiske virksomheten er organisert 

og planlagt slik at det er tid og rom for barns 

medvirkning.  

 

 Rammeplanen pkt 1.5  

 Barnehagens plan hvor medvirkning 

er med:  

 Årsplanen for Barnehagene i 

Nesset 

 Temaplaner 

 Progresjonsplanen 

Ja, med gode samtaler med barna. 

 Kjenner dere barnehagens plan for 

medvirkning, og bruker dere denne i 

hverdagen?  

Bruker årsplan og progresjonsplan, i 

tillegg til avdelings plana.   

 Er det samsvar mellom personalets 

kroppsspråk og verbale språk?  

Ja. 

 Dokumenterer og evaluerer dere 

barnas medvirkning?  

Ja, det evalueres i forhold til 

årsplanen.   

 

Foreldreperspektivet  

 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 

med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

 

 Barnehageloven § 1  

 Barnehagens årsplan s.6  
 

 

 

 Er det gjensidig lav terskel for å ta 

kontakt mellom barnehage og heim?  

Ja.  

 Mener dere at foreldrene opplever at 

det er samsvar mellom barnehagens 

planer og daglig praksis?  

Ja, i forhold til brukerundersøkelse 

og foreldresamtaler.  

 Mener dere at foreldrene kjenner til 

hvordan barna får medvirke i 

barnehagen?  

Ja, barnehagen sier fra om hva barna 

vil eller så sender vi sms. For 

eksempel hvis barna vil på tur til et 

spesielt sted neste dag eller om de 

vil ha ta-med dag. . 

 Tror dere at foreldrene opplever at 

barnas innspill blir tatt på alvor?  

Ja.  

 



Skjema til bruk i arbeidet med kommunalt tilsyn av 

barnehager 24.11.2015 
 

1. Faktaopplysninger om barnehagen 
 

1.1  Informasjon om barnehagen 
Navn på barnehage Eresfjord barnehage  

Adresse Kandalsvegen 32, 6470 Eresfjord  

Telefonnummer 91612212 

E-post eresfjord.barnehage@nesset.kommune.no 

Organisasjonsnummer  

 

1.2 Godkjenning og tilsyn av barnehagen 
Godkjenningstidspunkt 06.08.1985 

Dato for siste tilsyn Egenmelding 20.01.14 

 

Godkjent leke- og oppholdsareal inne    96          m2 

Godkjent leke- og oppholdsareal ute              m2 

Eiers vedtektsfestede arealnorm pr. barn     5,3 m2 under/3 år    4,0  m2 over/3 år 

 

Er det gjort endringer i arealbruk etter 

godkjenning? 
Ja Nei  

X 

Hvis ja, når?  

Hvis ja, hva er endret?  

 

Godkjent oppholdstid per dag 07.00 – 16.00  (16.30  ved behov) 

Reell åpningstid per dag 07.00 – 16.00 

 

1.3 Informasjon om barnegruppen 
Opplysninger innhentes med hjemmel i barnehageloven § 8 og ses i sammenheng med barnehagens 

årsmelding/nasjonal rapportering. 

 

Ved tilsynsbesøk fremvises liste med barnas navn, alder og oppholdstid. Opplysningene 

sammenfattes her: 
 

Gjelder barnehageåret  

Antall barn totalt i barnehagen 14 barn 

Herav antall barn på heltidsplass 9 barn 

Antall barn med norsk som andrespråk 0 

Antall barn med opptak etter barnehageloven § 13 0 

Antall barn med enkeltvedtak etter 

opplæringsloven § 5.7 
0 



 

Antall avdelinger totalt 1 

Organisering i gruppe, alder, størrelse 1 avdeling 0-6 år 

Antall barn: 14 barn 
 

Antall ansatte knyttet 

til 

avdelingene samlet i 

1)årsverk – 2)personer 

Antall ansatte i 

1)årsverk – 
2)personer 

 
o. 3 

år 
u. 3 

år 
Samlet for 

barnehagen 
Ped.pers. Fagarb./ 

ass 

 

Andre Vaktm. Renh. Andre 

 

9 5 14 1) 1,35 1) 1,60 1) 0,4 1) 1) 1) 

2)3 2) 3 2) 1  2) 2) 2) 

Eventuelle kommentarer til tabellen: 

 

Vaktmester og renhold er nå tilsatt under enheten teknisk. 

 

I tillegg har barnehagen tiltak gjennom NAV ca. 0,6 årsverk 

 

 

 

2. Personal 
 

 

2.1 Medarbeidersamtaler Ja Nei 

Gjennomføres det medarbeidersamtaler 

med alle ansatte? 

 

 
X 

 

Kommentarer: 

 

 

2.2 IA-bedrift, oppfølging av fravær/sykefravær 
Tidlig oppfølging/tett-på-

ledelse/samhandling 
 

Ja, følger IA- avtalen 

Kommunen skal gjennom et godt tilrettelagt fysisk, psykisk og sosial arbeidsmiljø ha et lavt 

sykefravær og ha fokus på nærværsfaktoren. Kommunen skal være en inkluderende bedrift for 

personer med redusert funksjonsevne og øke den gjennomsnittlige pensjonsalder. 

 

2.3 Personalmøter 
Tema Løft, IKT, voksenrollen, syn på barn, hverdagssituasjoner, lek, 

praksisfortellinger, rettferdighet/ likebehandling 

HMS- hvilke tema er 

tatt opp? 

Førstehjelpskurs, Losen, internkontroll permer – alle er ansvarlig for å 

gjøre seg kjent.  

 

 



2.4 Personalet i barnehagen Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har langsiktig plan for 

kompetanseutvikling 
X  Felles plan for alle kommunale 

barnehager 

Det jobbes langsiktig og systematisk 

med kompetanseutvikling for alle 
X   

Alle ansatte opplever at deres 

kompetanse er kjent og kommer til nytte 
X   

Alle ansatte får utfordringer i det 

daglige arbeidet 
X   

Det er satt av tid til jevnlig refleksjon og 

drøfting av egen praksis 
X  4 timer avdelingsmøte pr. mnd; 3 

timer til møte og en time til faglig 

oppdatering. Tid på personalmøter og 

avdelingsmøter til refleksjon og 

drøfting 

Det jobbes bevisst med å sette ord på og 

spre gode arbeidsmåter 
X  Ja, gjennom arbeid med Løft. Arbeider 

med hva som er bra og ikke bra. 

De ansatte opplever at det utøves god 

personalledelse 
X  Inger klager mottatt 

Ledelsen (pedagogisk leder) gir faglig 

støtte og veiledning 
X  Prøver på det, føler en skulle gjort 

mere i hverdagen 

Ledelsen (styrer og pedagogisk leder) 

lytter til konstruktiv kritikk 
X   

Barnehagen har gode rutiner for å 

ivareta personvernet både for barn, 

foreldre og ansatte 

X  Låser ned sensitiv informasjon 

Barnehagen har rutiner når det oppstår 

situasjoner der det er mistanke om 

omsorgssvikt eller mishandling overfor 

barn 

X  Barnehagen har plan på dette som 

gjennomgås årlig. Personalet skriver 

under på skjema. 

Alle ansatte har underskrevet 

taushetserklæring  
X  Ligger inne i arbeidsavtalene 

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, underskriver 

taushetserklæring 

X   

Alle ansatte med arbeidsavtaler etter 

01.01.96 har levert politiattest 
X   

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, leverer 

politiattest 

X   

Har andre som omfattes av 

politiattestforskriften levert politiattest 
X   

 

 

 

 

 

 



3. Barnehagens rammebetingelser og organisasjon 

 

3.1 Vedtekter ( fremlegges 

ved tilsynsbesøket) 

Ja Nei 

Barnehagen har vedtekter etter 

barnehagelovens § 7 
X 

 

 

Dato for siste vedtektsendring                        19.05.2011 

Vedtektene er sendt kommunen X   

 

4. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(Punktene utdypes i samtale ved tilsynsbesøk. Dokumentasjon fremlegges der det er 

naturlig og finnes) 

 

4.1 Barnehagens formålsparagraf 
Hvordan ivaretar barnehagen ”at barnehagen 

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 

og humanistisk arv og tradisjon”? 

Følger høytidene; jul, påske og pinse. 

Samarbeider med kateket/ kirke.  

Også gjennom arbeidet med å være god mot 

andre, ta vare på naturer- plukke søppel og 

rydde opp etter oss, allemannsretten. 

 

4.2 Barnehagens 

verdigrunnlag 

Ja Nei Kommentar 

Personalet har god kjennskap til 

Rammeplanen og barnehagens 

verdigrunnlag 

X   

Det er satt av tid for personalet til å 

drøfte barnehagens pedagogiske 

grunnsyn 

X   

Personalet møter hvert barn med tillit 

og respekt 
X   

Personalet er bevisst egne verdier og 

holdninger i møte med foreldrene 
X   

Personalet samtaler med barna om 

holdninger, verdier og væremåte 
X   

 

4.3 Barns medvirkning Ja Nei Kommentar 

Personalet drøfter forholdet mellom 

voksnes autoritet og barns frihet og 

medvirkning 

X  Legger vekt på hva barna 

synes/mener/vil  

Hverdagsrutinene i barnehagen er 

utformet slik at barna ofte tar egne 

initiativ 

X  Får velge litt om de vil være inne/ 

ute. Åpenhet for at barna kan være 

med å bestemme. Kan velge mellom 

ulike aktiviteter.  

Barna involveres både i planlegging og 

gjennomføring av aktiviteter 
X  Har jevnlig samtaler med barna 



Personalet oppfordrer barna til å si sin 

mening om hverdagen i barnehagen 
X  Har jevnlige samtaler med barna 

også kjøres det et opplegg med 

samtaleplakater 

 

4.4 Samarbeid med barnas 

hjem – brukertilpasning 

Ja Nei Kommentar 

Er barnehagens åpningstid tilpasset 

foreldrenes behov? Deltidsplasser, 

fleksible ordninger? 

X  Foreldrene tar kontakt ved behov for 

tidligere åpning og tilpasser 

barnehageplasser så lagt som det er 

mulig 

Har barnehagen foreldreråd? X   

 Antall møter siste kalenderår? 1 møte 

 Saker som tas opp? 

 

 

Årsplan, budsjett 

Har barnehagen samarbeidsutvalg? 

(liste over medlemmer fremlegges ved 

tilsyn) 

X  Foreldrerepresentanter: Marianne 

Nauste (leder) og Anne Mette 

Jørstad.  

Personalet: Tanja Ydsti 

Politiker: Jorunn Solhjell 

Sekretær: Tove Mari Krogset 

 Antall møter siste kalenderår? 1 møte 

 Saker som tas opp? 

 

 

Årsplan 

Har barnehagen foreldremøter?  X   

Hvor ofte? Vår/ høst (vår med skolen) 

Gjennomfører barnehagen 

foreldresamtaler? 
X  Tilbud om 2 samtaler alle foreldre 

Hverdagssamtaler med foreldre er preget 

av interesse for og kjennskap til hvert 

enkelt barn 

X   

Dialogen med foreldre er preget av 

gjensidig tillit og respekt 
X   

Personalet oppfordrer foreldrene til aktiv 

deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagen 

X   

Har barnehagen gjennomført 

brukerundersøkelser? 
X  På gang, svarfrist 30.11.2015 

Hvordan behandler barnehagen 

uformelle (ikke skriftlige) klager fra 

foreldrene? 

 

Beskriv 

rutiner/ 

system 

 

 

Fortløpende – diskuterer det med en 

gang 

Hvordan behandler barnehagen formelle 

(skriftlig) klager fra foreldrene? 

Beskriv 

rutiner/ system 

Eget skjema 

 

 



4.5 Omsorg og oppdragelse Ja Nei Kommentar 

Omsorgs og aktivitetstilbudet utformes 

ut fra hvert enkelt barn og barnegruppa 
X  Jevnlig diskusjon: gruppe / alder/ 

antall/aktiviteter 

Barn med spesielle behov opplever 

støtte og utfordringer på lik linje med 

andre barn 

X   

Personalet opplever at barnet viser 

glede ved å være i barnehagen 
X  Foreldresamtaler, ingen sier noe om 

at de ikke trives 

I samspillet mellom barna opplever 

personalet at de viser omsorg for 

hverandre  

X  Prater mye med barna om dette 

Personalet tar initiativ til å møte barnet 

når det kommer og gir det en hyggelig 

avskjed 

X   

Personalet er fleksible og 

imøtekommende for enkeltbarn og 

deres behov 

X  Mange små gjør at det er viktig 

 

 

4.6 Lek og læring Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har tid og rom for barnets 

frie lek 
X  Diskuterer/ dette er viktig, alt 

barna lærer gjennom lek 

Personalet har kunnskap om den 

utvikling og læring som skjer gjennom 

ulike former for lek 

X  Diskuterer dette. Bruker små 

barn / lek teori her 

Personalet deltar aktivt i leken X   

Nærmiljøet brukes aktivt i lek og 

læring 
X  Mye bruk av nærmiljøet 

 

4.7 Sosial og språklig 

kompetanse 

Ja Nei Kommentar 

Personalet benytter de daglige 

situasjonene i arbeidet med språk- og 

begrepsutvikling 

X   

Personalet oppmuntrer barna til å lytte 

til og samtale med hverandre 
X  Hører på hverandre / får prate 

ferdig – svarer hverandre 

Barn med sen språkutvikling får tidlig 

og god hjelp 
X  PPT kontaktes om det er noe, PPT 

er jevnlig innom barnehagen 

Personalet bruker seg selv som 

rollemodeller for barns sosiale 

utvikling 

X  Kan diskutere i forhold til voksen 

som rollemodell.  

Personalet samtaler med barnet om 

vennskap og om hvordan vi skal være 

mot hverandre 

X   

Alle ansatte er enige om hva som er 

akseptabel atferd hos barn og voksne 
X  Ikke krangle med barna for at den 

voksne skal ha rett.  Sikkerhet 

først 

 



4.8 Barnehagen som 

kulturarena 

Ja Nei Kommentar 

Barna får bruke sin fantasi og 

kreativitet, og får oppleve skaperglede 
X  Mye tilgjengelig materiale 

Barna får erfaringer med ulike kulturer 

og tradisjoner 
X  Kunne vært flinkere. Markere 

samedagen, markerer Forut av 

og til. Blad tilgjengelig for barna 

Barnehagen har system og rutiner for 

mottak av minoritetsspråklige barn og 

foreldre 

 X  

Barnehagen tar aktivt del i kulturen i 

nærmiljøet 
X  Er med på det som skjer 

 

4.9 Fagområdene Ja Nei Kommentar 

Arbeidet innen de syv fagområdene er 

en naturlig del av barnehagens hverdag 
X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst og 

egen rolle i forhold til dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kropp, 

bevegelse og helse og egen rolle i 

forhold til dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kunst, kultur 

og kreativitet og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet natur, miljø 

og teknikk og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet etikk, 

religion og filosofi og egen rolle i 

forhold til dette  

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet nærmiljø og 

samfunn og egen rolle i forhold til 

dette 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet antall, rom 

og form og egen rolle i forhold til dette 

 

X  I progresjonsplana, som ligger til 

grunn for planlegging av 

fagområdene. Her vises det til 

progresjon etter barnets aldre 

 



4.10 Samarbeid med andre 

instanser 

Ja Nei Kommentar 

Ansatte i barnehage og skole har innsikt i 

hverandres pedagogiske arbeid 
X   

Det er utarbeidet plan for overgangen 

barnehage – skole 
X   

Barnehagen har i dag et tett og 

systematisk samarbeid med skolen 
X  Plan for samarbeidet 

Det er etablert arena for samarbeid med 

barnevernstjenesten 
X   

Det er etablert arena for samarbeid med 

helsestasjon 
X   

Vi har et tett og godt samarbeid med 

PP-tjeneste /spesialpedagoger 
X   

Barnehagen er praksisarena for 

barnehagelærerstudenter 
X  Ved behov 

Barnehagen er praksisarena for elever i 

videregående opplæring 
X   

Barnehagen er åpen for utplassering i 

arbeidspraksis for elever i 

ungdomsskolen 

X   

Vi opplever barnehagen som en del av 

lokalmiljøet 
X   

 

4.11 Planlegging  Ja Nei Kommentar 

Er årsplan sendt kommunen? X   

Er årsplanen behandlet i SU? X   

Foreldrene har deltatt/medvirket i 

utvikling av årsplan? 
X  Mest i forhold til temaplanen. Har 

skjema som sendes ut til foreldre 

Arbeider barnehagen med spesielle 

prosjekter/utviklingsarbeid? 

 

X   

Stikkordsmessig beskrivelse: 

LØFT og IkT barnehageløftet 

Kultur 

 

 

Personalets pedagogiske praksis bygger 

på innholdet i Rammeplanen 
X   

Personalet deltar aktivt i utvikling og 

iverksetting av årsplanen 
X   

Det er godt samsvar mellom det som står 

i årsplanen og det som skjer i praksis 
X   

Styrer og pedagogiske ledere følger opp 

og ser til at vedtatte planer gjennomføres 
X  Evaluerer jevnlig 

 

 

 

4.12 Vurdering og 

dokumentasjon  

Ja Nei Kommentar 



Er satsingsområdene synlige i 

barnehagen (evt. med oppslag, spesiell 

informasjon)? 

X  i planer/ dokumentasjon  

Ukeplan – tar med ifht Løft og 

Trygghetssirkelen (henges opp) 

Personalet (kartlegger og) observerer 

jevnlig enkeltbarn og grupper 
X   

Personalet følger opp resultat av 

(kartlegging og) observasjon i det 

daglige arbeidet med barna 

X   

Personalet drøfter resultater av 

brukerundersøkelser og andre 

tilbakemeldinger fra foreldre og barn 

X   

Resultatet fra vurderingsarbeidet fører 

til endring av barnehagens årsplan og 

hverdagsrutiner 

X  Ved hehov 

Barnehageeier gjøres kjent med 

barnehagens vurderingsarbeid 
X  Sendes inn, jobbes med dette 

Barnehagen bruker TRAS? X   

Barnehagen bruker ALLE MED, «Steg 

for steg» eller «Det er mitt valg»? 
X  Bruker steg for steg, 

Hjerteprogrammet  

 

5. HMS i barnehagen 
(Internkontrollsystem, rutiner og planer må kunne fremvises ved tilsynsbesøket) 

 

5.1 Generelt Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen etablert et 

internkontroll-system som er kjent for 

alle 

X  Alle har ansvar for å sette seg inn 

i opplysninger i permen 

Barnehagen har prosedyrer for 

avviksbehandling 
X  Losen skal brukes til 

avviksrapportering 

Barnehagen har nødvendige krise og 

beredskapsplaner 
X   

Barnehagen har rutiner for informasjon 

til foreldre ved forhold som kan ha 

negativ innvirkning på helsen 

(inneklima, smittesituasjoner, etc.) 

X  Står beskrevet i 

informasjonsskrivet, har planer 

for dette 

 

5.2 Fysisk miljø, beliggenhet, 

utforming og innredning 

Ja Nei Kommentar 

Ulykker, støy og luftforurensning 

(industri, trafikk, radon, 

elektromagnetiske felt etc.) 

X  Kystlabb/ vernerunder/ 

Internkontroll 

Utearealenes utforming og innredning X  Kystlabb/ vernerunder/ 

Internkontroll 

Innearealenes utforming og innredning X  Kystlabb/ vernerunder/ 

Internkontroll 

Lydforhold inne eller ute X  Kystlabb/ vernerunder/ 

Internkontroll 



Lysforhold inne eller ute X  Kystlabb/ vernerunder/ 

Internkontroll 

Er funksjonshemmedes ulike behov 

ivaretatt? 
X  Kystlabb/ vernerunder/ 

Internkontroll 

 

5.3 Måltid, aktivitet og hvile Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har egnede rom med god 

kvalitet på inneklima, hygiene og ro for 

søvn og hvile 

X  Vognskur og vog-oppstillingsplass 

mangler 

Barnehagen har en organisering av 

dagen som gir rom for hvile 
X  Barna liker hvilestund 

Barnehagen følger Sosial- og 

helsedirektoratets retningslinjer for mat 

og måltider i barnehagen 

X   

Barnehagen har tilfredsstillende rutiner 

for hygiene og oppbevaring av utstyr til 

måltider og matvarer 

X  Mattilsynet har vært her 

 

5.4 Psykososiale forhold Ja Nei Kommentar 

Barnehagen gjennomfører jevnlig 

Medarbeiderundersøkelser/ samtaler 
X  Samtaler årlig og undersøkelse 

ca. 3 – 4 hvert år. 

Barnehagen arbeider aktivt for å 

fremme trivsel 
X   

Barnehagen har en handlingsplan for å 

bedre arbeidsmiljøet 
X   

Barnehagens sykefravær forrige 

kalenderår? 
Kommentarer: 

 
12,0% i 2014 

Hvordan gjennomføres 

medbestemmelse for personalet 
Kommentarer: 

 
Amu møter, informasjon.  

På avdelingsmøter/ 

personalmøter / åpen for innspill 

 

5.5 Hygiene og vedlikehold Ja Nei Kommentar 

Inneklima og luftkvalitet er 

tilfredsstillende 
X   

Barnehagens inne-/uteområde er røykfri X   

Virksomhetens innendørs arealer har et 

forsvarlig renhold etter hygienisk 

tilfredsstillende metoder 

X   

Hovedrengjøring gjennomføres årlig X   

Uteområdet og tekniske anlegg 

vedlikeholdes og rengjøres ved behov 
X   

Barnehagen har rutiner slik at risikoen 

for spredning av smittsomme 

sykdommer er så liten som praktisk 

mulig 

X  Plakater som henger oppe og 

bruk av sprit i perioder med mye 

sykdom 

Barnehagen er tilknyttet godkjent 

vannforsyningssystem 
X   

Barnehagen planlegges og drives slik at 

skader og ulykker forebygges 
X   



Barnehagen har rutiner og utstyr for 

håndtering av ulykkes – og 

faresituasjoner 

X  Førstehjelpsutstyr og 

førstehjelpskurs årlig.  

Brannutstyr 

Barnehagen har prosedyre for medisin 

håndtering 
X  Har skjema 

Rutiner og sikkerhetsutstyr for 

håndtering av ulykker – og 

faresituasjoner er kjent av alle 

X  Ansatte skriver under på å ha fått 

informasjon og opplæring i dette 

Barnehagen har tilstrekkelig 

tilgjengelige toaletter og vasker. 
X   

Sanitære anlegg har en hygienisk 

tilfredsstillende utforming, kapasitet og 

standard 

X   

Barnehagen har gode rutiner for 

avfallshåndtering, herunder også 

spesialavfall og evt. Kompostering av 

matavfall 

X  RIR, driver ikke med 

kompostering 

 

 

 

5.6 Sikkerhet 

 

Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen faste rutiner for 

kontroll av lekeutstyr og lekeplass? 
X   

 Hvis ja, hvor ofte? Vernerunder 2 ganger pr år 

 Hvis ja, hvordan blir det 

dokumentert? 
På skjema/ sjekklister 

Barnehagen har tilstrekkelig 

førstehjelpsutstyr som er forsvarlig 

plassert 

X   

Kommentar 

På badet og skrin med på tur 

Personalet er kjent med hvor 

førstehjelpsutstyr finnes 

 

 X   

Kommentar 

På badet og skrin med på tur 

Personalet har fått kompetanse i 

hvordan førstehjelp ytes 

 

X   

Kommentar 

Fast hvert år 

Barnehagen har brannsikringsutstyr 

etter brannvernloven som jevnlig 

kontrolleres 

X   

Barnehagen har brannøvelser minimum 

to ganger per år 
X   

Personaler er kjent med branninstruks 

og brannslokningsutstyr 
X   

Personalet har fått nødvendig opplæring 

og trening i bruk av 

brannslokningsutstyr 

X   

Barnehagen har uteområde skjermet for 

trafikk 
X   



Barnehagen har nødvendig sikring av 

kontakter, ovner elektriske apparater 

etc. 

 

X   
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