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1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet
Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og 
bestemmer hvilket organ i kommunen tilsynet skal legges til, jf. kommuneloven §§ 10, 12 og 
23. Kommunestyret kan med hjemmel i kommuneloven §§ 10, 12 og 23 nr. 4 ved delegering 
bestemme hvem som skal være tilsynsmyndighet i kommunen.  

1.1 Hensikten med kommunens tilsyn:
Brukerne skal gjennom kommunens tilsyn, være sikret at følgende er ivaretatt:

 Tilsyn skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstkår
 Barnehagen drives i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak.
 Eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i henhold til 

lov om barnehager med forskrifter

1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn
Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 16 bestemmer at kommunen skal 
føre det lokale tilsyn med virksomheter (kommunale og private) etter denne lov. Lovens § 8 
femte ledd, sikrer tilsynsmyndigheten rett til innsyn. 

Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til
 Lov om barnehager, eventuelt å avdekke ulovlige eller uforsvarlige forhold, og stille 

krav om forbedring. 
 Rammeplan for barnehager, å etterse at barnehagens faglige innhold er i henhold til 

denne.
 Forskrift om sikkerhet på lekeplassen (19. juli 1996)
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. (01.12.95)
 Lov om brannvern
 Lov om produktkontroll

Tilsynsmyndigheten kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige 
forhold i barnehagen.  Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller 
varig.  Barnehagens eier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen. 

Rådmann har fått delegert ansvaret for tilsyn.  Tilsyn etter lov om barnehager gjennomføres 
av kommunalsjef 2 og konsulent. De fører også tilsyn med at eier har fått godkjenning etter 
lovverk som ulike faginstanser har ansvaret for.  Tilsynet krever tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid, samt gode rutiner mellom kommunale etater/faginstanser.

2.0 Gjennomføring av tilsyn

I Dønna kommune har vi tre barnehager: Dønna barnehage, Løkta oppvekstsenter og 
Drømmehagen barnehage. Det utarbeides årsplan som følger barnehageåret. Frist for 
innsending av årsplanen er 1. oktober.

Tilsyn kan være anmeldt/varslet eller uanmeldt. Det skal gjennomføres tilsyn annen hvert år. 
Siste tilsynet ble gjennomført høsten 2014. Tema for tilsynet velges med utgangspunkt i 
årsplan og innsendt «egenerklæring ved tilsyn». 
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2.1 Plan for gjennomføring av tilsyn:

1. Varslet tilsyn

ANSVAR TRINN AKTIVITET
Tilsynsansvarlig 1 Sender ut varsel om tilsyn til barnehagen minst 1 måned før 

gjennomføring av tilsyn. Følgende sendes ut som vedlegg:
 Plan for tilsyn av barnehage i Dønna kommune
 Egenerklæring ved tilsyn

Styrer/eier 2 Skjema «Egenerklæring ved tilsyn» fylles ut og returneres til 
tilsynsmyndigheten senest en uke før gjennomføring av 
tilsynet. Forespurt dokumentasjon og navneliste over dem som 
skal være med på tilsynet vedlegges.

Styrer 3 Avtaler med de som skal være med på tilsynet fra barnehagen:
 Eiers representant
 Styrer
 Pedagogisk leder
 Assistent 
 Foreldrerepresentant (samarbeidsutvalg)

Tilsynsansvarlig 4 «Egenerklæring ved tilsyn» blir gjennomgått under tilsynet og 
er utgangspunkt for drøftinger og tilbakemeldinger fra 
tilsynsmyndigheten til styrer/eier.

Tilsynsansvarlig 5 Rapport fra tilsynet sendes tilbake til barnehagen etter 
gjennomføring av tilsynet.
Rapporten skal inneholde vedtak og opplysninger om 
klagebehandling.

Styrer/eier 6 Tilbakemelding utarbeides av styrer (og ev. eier) og returneres 
kommunalsjefen senest 3 uker etter mottak av rapport fra 
tilsynet.

2. Uanmeldt tilsyn
Kan utføres når barnehagemyndigheten av ulike årsaker finner det nødvendig.

3.0 Vedlegg

1. Varsel om tilsyn
2. Egenerklæring ved tilsyn
3. Samtaleguide til bruk under tilsyn
4. Rapport fra tilsynet
5. Følgebrev rapport fra tilsyn

Vedlegg 1.

Dønna kommune
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VARSEL OM TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER § 16 - ……

Barnehageloven § 16 pålegger alle kommuner å føre tilsyn med alle barnehager i egen kommune 
og varsler med dette tilsynsbesøk i barnehagen. Kommunen ønsker at besøket skal være til hjelp 
for barnehagene i kvalitetssikringen av egen virksomhet og for kommunen i å kvalitetssikre 
barnehagene i kommunen. 

Tilsynsbesøket hos  ……………… gjennomføres: ………….. 
Varighet: 08:30-15:00 

Fra tilsynsmyndigheten kommer: 
- Kommunalsjef II 
- Konsulent  

Representanter for eier, styrer og samarbeidsutvalget bør være tilstede. I tillegg ønsker 
tilsynsmyndigheten å snakke med en pedagogisk leder og en assistent. 

Tema for tilsynet vil bli: 
- Barnehagens årsplan iht. § 2 i lov om barnehager og forskrift om rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver kap. 4. 
- Samt evt. tema som blir aktuelle etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon. 

-

Veiledende tidsplan: 
08:30-09:15 Oppstartsmøte 
09:15-10:00 Samtale med eiers representant 
10:00-10:15 Pause 
10:15-11:00 Samtale med styrer 
11:00-11:45 Samtale med pedagogisk leder 
11:45-12:15 Pause 
12:15-13:00 Samtale med assistent 
13:00-13:45 Samtale med representant for Samarbeidsutvalget 
13:45-14:30 Vurderingsmøte (tilsynsmyndigheten) 
14:30-15:00 Oppsummeringsmøte (alle parter)  

I etterkant av tilsynsbesøket vil tilsynsmyndigheten utarbeide en rapport, hvor det kan bli gitt 
eventuelle pålegg som må utbedres innen gitte frister.

Ved tilsynsbesøket vil vedlagte egenerklæringsskjema bli benyttet og gjennomgått. Vi ber om at 
skjemaet fylles ut og returneres, sammen med de dokument egenerklæringen krever, senest 
……….

Vi ønsker også en oversikt over hvem som deltar i tilsynet fra barnehagens side.
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Med hilsen

Vedlegg: Egenerklæring ved tilsyn

Kopi:
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Vedlegg 2.

Egenerklæring ved tilsyn                  Dønna kommune   

_____________________________________

(barnehagens navn/kommune/eier)

Skjemaet benytees under tiesynet og brukees esom grunniag for tiesynesraaaort.

Barnehagenes godkjenningesdokument esendees esammen med denne egenmeiding ti 

tiesynesmyndighet.

1. Vedtekter 

Sendees tiesynesmyndigheten esom vediegg ti uuyit egenerkiæring.

Ja Nei

Innehoider vedtektene aiie aunktene i barnehageioven § 7?

Når bie vedtektene esiest endret?

Er vedtektene esendt ti foreidrene?

Er vedtektene esendt ti kommunen?

2. Barnehagens utfrming

m2

Barnehagenes oaahoides- og iekeareai inne

Barnehagenes uteareai

Eierenes vedtektesfeestede areainorm ar barn - under 3 år

Eierenes vedtektesfeestede areainorm ar barn - over 3 år?

Ja Nei

Er det gjort endringer i areaibruk eter godkjenning?

Hvies ja, når?

Hva er endret?

Hvordan er barnehagen organiesert? (Fiere bygg, avdeiinger, 
baeser, gruaaer etc.)

Antaii barn ar. avdeiing/baese/gruaae:

Avdeiing/baese/gruaae Barnaes aider Antaii barn
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4. Opplysninger fm barna:

Barnehagen overesender tiesynesmyndighet oaadaterte overesiktesiiester med barnaes 

navn, aider og oaahoidestd, og turnuesaian for barna esom vediegg ti uuyit 

egenmeiding.

Antaii

Antaii barn med ret ti titak eter  aaiæringesioven § 5.7

Antaii to-esaråkiige barn

Ja Nei

Er barnehagenes fyesieske miijø tireteiagt for 
funkesjoneshemmede?

5. Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) fg ffreldreråd (FAU)

Navn

Leder av FAU

Leder av SU

Mediemmer SU:

Foreidrereareesentanter Anesatees vaigte 
reareesentanter

Eieres reareesentanter

6. Persfnalet i barnehagen

 veresikt over bemanning esendees tiesynesmyndigheten esom vediegg ti denne 

egenmeiding.

Ja Nei

Har barnehagen estyrer med føreskoieutdanning eiier annen 
høgeskoieutdanning esom gir barnefagiig og aedagogiesk 
komaetanese?

Har estyrer dagiig tiestedeværeiese i den aktueiie barnehagen?

Hvies nei: Har aedagogiesk ieder eiier andre tiiagt 
estyreroaagaver i esin estiiingesinestrukes?

Beeskriv omfang av estyreres tiestedeværeiese, og evt. omfang av estyreroaagaver tiiagt 
aedagogiesk ieder eiier andre:

Ja Nei

Såfremt aedagogiesk ieder eiier andre har tiiagt oaagaver esom 
nevnt over: Er det da tat inn aeresoneii esom komaenesaesjon for 
dete aå barnegruaaa?
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Beeskriv:

%

Hvor estor dei av estyrerestiiingen er adminiestraesjonestd?

Ja Nei

Ved 42 aiaeseser eiier mer; har barnehagen aesesiesterende estyrer?

%

Hvies ja, estiiingesestørreiese?

Ja Nei

Har barnehagen føreskoieiærer eiier aeresoner med annen 
treårig aedagogiesk utdanning aå høgeskoienivå med 
videreutdanning i barnehageaedagogikk i aiie estiiingene esom 
aedagogiesk ieder?

Har barnehageeier rutner for å esjekke godkjent utdanning?

Ant.

Hvies nei; er det esøkt diesaenesaesjon for utdanningeskravet, og evt.
for hvor mange estiiinger?

Ja Nei

Er det aedagogiesk ieder i 100 % ved barn nummer 10/19?

Hvies nei; er det esøkt diesaenesaesjon fra kravet om aedagognorm? Beeskriv:

Ja Nei

Er det fere føreskoieiærerestiiinger i barnehagen enn estyrer og 
aedagogiesk iedere?

Hvies ja; hvor mange?

Titei:

%

Hvor estor andei av aeresonaiet er fagarbeidere?

Leiees det inn vikar? Beeskriv hviike vurderinger esom ieggees ti grunn for vikarbruk:
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7. Pflitatest

Ja Nei

Har aiie arbeidestakere, inki. vikarer, ievert aoiitateest?

Har andre esom omfatees av aoiitateesuoreskrifen ievert 
aoiitateest?

Har barnehagen esyestem for å esikre ievering av aoiitateest?

8. Taushetsplikt

Ja Nei

Har aiie arbeidestakere, inki. vikarer, eskrevet under eskjema for 
taueshetesaiikt?

Har barnehagen rutner for å ivareta dete?

Er barnehagen konesekvent med eskrifiig esamtykke ti 
overføring av oaaiyesninger?

9. Opplysningsplikt

Ja Nei

Har barnehagen rutner når det oaaestår esituaesjoner der det er 
miestanke om omesorgesesvikt eiier mieshandiing overfor barn?

Hvordan er rutnene gjort kjent for de anesate? Beeskriv:

10. Persfnalledelse

Ja Nei

Gjennomførees det åriige medarbeideresamtaier i barnehagen?

Gjennomførees det veiiedning?

Er det komaetaneseaianer i barnehagen?

Har barnehagen tiiitesvaigte?

Hvordan gjennomførees medbeestemmeiese for aeresonaiet?

11. Øvingsfpplæring

Ja Nei

Tar barnehagen mot estudenter?

Har barnehagen faest anesat øvingesiærer?

Har barnehagen annen form for oaaiæring av 
eiever/estudenter?

Inngår iæriing, eiever og estudenter i barnehagenes bemanning?
Beeskriv:
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12. Helse, miljø fg sikkerhet (HMS)

Ja Nei

Har barnehagen esyestem for HMS-arbeidet?

Er esyestemet godt ivaretat i aeresonaigruaaa?

Har barnehagen utarbeidet beredeskaaesaianer?

Har barnehagen rutner for meiding og behandiing av avvik? 
Beeskriv:

Ja Nei

Har barnehagen verneombud?

Hvies nei, hvem ivaretar dennees roiie?

Ja Nei

Har verneombudet fåt iovaåiagt oaaiæring (jfr. AML.)?

%

Hvor estort esykefravær hadde barnehagen forrige kaienderår?

Ja Nei

Er det esat i gang titak for å reduesere esykefraværet?

Hviike titak?

Ja Nei

Har barnehagen faeste rutner for kontroii av iekeaiaeses- og 
iekeutestyr?

Hvies ja, hvor ofe?

Hvordan biir dete dokumentert?
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14. Årsplan fg utviklingsarbeid

Ja Nei

Er åresaian esendt kommunenes barnehagemyndighet?

Får dere tibakemeiding fra barnehagemyndigheten?

I tifeiie hvordan?

Ja Nei

Er åresaianen behandiet i SU?

Har foreidrene deitat/medvirket i utvikiing av åresaian? 
Beeskriv:

Har foreidrene fåt utdeit åresaianen?

Arbeider barnehagen med esaeesieiie 
aroesjekter/utvikiingesarbeid?

Beeskriveiese av aroesjekter/utvikiingesarbeid (estkkord):

Ja Nei

Er esatesningesområdene esyniig i barnehagen?

Hvordan er de esyniige, beeskriv:

15. Samarbeid med andre

Inestaneser

Hviike inestaneser esamarbeider barnehagen
med?

Ja Nei

Deitar barnehagen i esamordnet oaatak?
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16. Kvalitetssikringssystemer/rutner

Ja Nei

Har barnehagen utvikiet kvaiitetesesikringesesyestem?

Beeskriv:

Åriig Av og ti Aidri

Foretaes det brukerunderesøkeieser?

Hvordan esikrees foreidremedvirkning i aianiegging, gjennomføring og evaiuering?

Foreidremøter Foreidreesamtaier

Hvor ofe arrangerees

Hvordan ivaretar barnehagenes barnes ret ti medvirkning i aianiegging, 
gjennomføring og evaiuering? (Kort beeskriveiese/evt. viese ti aunkt i aian):

17. Brukertlpasning

Ja Nei

Har barnehagen deitdesaiaeseser?

Er det andre fekesibie ordninger?

Andre ekestra goder?

Beeskriv titak og konesekveneser?
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18. Eier/styrers fg vernefmbudets egenvurdering av barnehagen?

Deresom eier, estyrer eiier verneombud ønesker, kan det esetees ned noen estkkord esom 

kan utdyaees nærmere ved tiesynet.

Tema Vurdering

Åresaian, utvikiingesarbeid, aroesjekter

Barnehagenes fyesieske miijø, inne og ute

Samarbeid med foreidrene

Brukervenniighet, barn/aider/oaahoidestd
Venteiiester

Peresonaiet – aeresonaiiedeiese

Kvaiitetesesikringesrutner – 
brukerunderesøkeiese

Kiagebehandiing, ikke formeiie kiager

Økonomi, fremtd og esikkerhet

Annet esom eier/estyrer ønesker å trekke 
frem

Datf fg sted:

Opplysningene er git av (navn fg funksjfn):

Husk å oversende eterssurr dokumenrasjon: Godkjenningsdokumenr for barnehagen, 

barnehagens vedrekrer, ossdarerr oversikr over barna, rurnusslan og oversikr over 

bemanningen.
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Vediegg 3.

Dønna kommune

Samtaleguide til bruk under tilsyn med 
………………...

Sted: …………………………..

Dato: ………………………….

Klokken 08.30-15.00

(Saøresmåi aiukkees ut med utgangesaunkt i vaigte tema og innievert egenerkiæring.)
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Eiers representant: …………………….. (09.15-10.00)

Samarbeidsutvalg:

1. Hvordan er roiien ti eieres reareesentant i SU? (ekesemaei aå esaøresmåi)

2. Hvordan esynees du SU fungerer?

Årsplan:

3. Er du gjort kjent med innhoidet i åresaianen?

4. Hvordan er muiighetene for å aåvirke og medvirke ti åresaianen?
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Vedlegg 4.

Dønna kommune

RAPPORT FRA TILSYN …………..

Rapport skrevet av: ………………. Dato: ………

1. Oppfølging av tidligere pålegg (pålegg ble gitt i rapport av dato……)

2. Bakgrunn for tilsynet (gitt i brev eller lignende ved oppstart av tilsynet, pålegg, 
klage o.a.)

3. Gjennomføring av tilsynet. Tilsynet har særlig tatt opp forhold knyttet til §§…… i 
barnehageloven og/eller …………..

4. Tilsynet av dekket forhold                                                                             Ja      Nei
 Hvor det ble gitt merknader om retting av uforsvarlige forhold                    
 Hvor det ble gitt pålegg om retting av ulovlige forhold                            
 Hvor det ble gitt pålegg om retting av uforsvarlige forhold                      

5. Hovedkonklusjon

6. Avvik:

7. Merknad:

For tilsynsmyndighet

……………………

Underskrift
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Kopi av rapporten er sendt:

Vedlegg 5.    Dønna kommune

FØLGEBREV RAPPORT TILSYN ………………

Viser til varslet tilsyn med ……………….. og vedlagt rapport. Rapporten omhandler avvik 
og merknader som ble avdekket under tilsynet.

Konklusjonene er de samme som fremlagt i sluttmøtet. Barnehagen plikter snarest å rette opp 
de avvik som er beskrevet i rapporten.

Kommunen ber om at det blir sendt skriftlig tilbakemelding innen 3 uker fra dette brev blir 
mottatt der barnehagen gjør rede for de tiltak som skal gjennomføres for å rette avvik.

Kommunen ber også om tilbakemelding på hva som tenkes iverksatt for å gjennomføre 
foreslåtte forbedringer gitt i merknad.

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket som er fattet er et enkeltvedtak som kan påklages.

Klageadgang: 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland jf. Forvaltningsloven § 28. Fristen for å 
klage er tre uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal inneholde grunn for 
klagen og eventuelle nye saksopplysninger, og sendes Dønna kommune, rådmannens stab.

Med hilsen

……………………….. ……………………………

Underskrift Underskrift

Vedlegg: Rapport fra tilsyn

Kopi: 
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