Plan for barnehagetilsyn – 2019
Tilsyn vil bli gjennomført etter oppsatt tiltaksplan. Det vil bli gjennomført både
skriftlige/stedlige tilsyn i løpet av vår og høst, samt nettbasert tilsyn (barnehagetilsyn.no) i
oktober 2019.
I tillegg kan det bli gjennomført hendelsesbasert tilsyn i barnehager på bakgrunn av
bekymringsmeldinger, klagesaker eller uønskede hendelser.
1. Skriftlige/stedlig tilsyn:
Lovgrunnlag:
Barnehagelovens kapittel 1 Barnehagens formål og innhold, §§ 1 og 2, samt forskrift
om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Innhold i tilsyn:
- Implementering av ny rammeplan.
- Rammeplanen: 7 Barnehagen som pedagogisk virksomhet, med spesiell vekt på:
Kvalitetsutvikling i barnehagen. (Barnehagelovens § 1 Formål, 3. ledd.)
Med spesielt fokus på:
- Hvilke plan barnehageeier har for implementering av ny rammeplan,
- Hvilke verktøy/tilnærmingsmåter bruker barnehagen i arbeidet med
kvalitetsutvikling i alle ledd,
- Hvordan jobber barnehagen med refleksjonsarbeid gjennom
barnehageåret.
Valg av tilsynsobjekt:
I plan for tilsyn 2018 var det planlagt syv skriftlige/stedlige tilsyn i barnehagene, fire
av disse ble ikke gjennomført på grunn av personalendringer i virksomhet
kompetanse og kvalitet oppvekst. Disse fire tilsynene vil bli gjennomført i 2019:
Læringsverkstedet barnehage avd. Store Tune Gård, mars 2019
Tuneskipet barnehage, mai 2019
Storeper barnehage, september 2019
Askeladden barnehage, Albert Moeskaus vei, november 2019
Brev med varsel om tilsyn vil bli sendt ut i god tid til den enkelte barnehage.
2. Skriftlige/stedlige tilsyn
Lovgrunnlag:
Barnehagelovens kapittel I Barnehagelovens formål og innhold, §§ 1 og 2.
Barnehagelovens kapittel III Godkjenningsplikt og oppgavefordeling, § 7 første ledd:
«Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regler.»
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Innhold i tilsyn:
Vurdering av egnethet i hht barnehageloven §§ 1 og 2, med utgangspunkt i
barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal, utnyttelse av leke- og oppholdsareal
og barnehagens organisering med tanke på antall barn, barnas alder og
barnegrupper.
Valg av tilsynsobjekt:
Barnehager valgt på bakgrunn av risikovurdering – våren 2019

3. Skriftlige/stedlige tilsyn
Lovgrunnlag:
Barnehagelovens kapittel IV Barnehagemyndighetens generelle oppgaver m.v.
§ 14 a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale
barnehager, samt økonomiforskrift til barnehageloven
Innhold i tilsyn:
Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.
Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat.
- Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent
drift av barnehagen.
- Barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i
samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på
vilkår eller med beløp som avviker eller overstiger det som ville være
fastsatt mellom uavhengige parter.
- Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass
enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.
Valg av tilsynsobjekt:
Barnehager valgt på bakgrunn av et tilfeldig utvalg – våren 2019.
4. Nettbasert tilsyn:
Nettbasert tilsyn (barnehagetilsyn.no) gjennomføres med alle barnehager i oktober
2018.

