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16.06.2016   2015/2637-4 / A10 Kjell Roar Sæther   

Rapport fra tilsyn etter lov om barnehager § 16 ved Kvenvær oppvekstsenter 

Tilsynet var Anmeldt /uanmeldt: 

Anmeldt tilsyn 

Dato: 

 
6/11-2015 kl. 

 
10.00-12.30 

Tilsynet ble varslet i brev datert:  28/9-2015 
 

Til stede fra barnehagen: 

Eiere Annette Lindroos, assisterende leder 

Styrer Annette Lindroos, assisterende leder 

Fra de ansatte Gøril Båtvik, verneombud 
 

Til stede fra tilsynsmyndigheten: 

Til stede fra Hitra 

Samarbeidende 

Kommune 

Kommune 
Kjell R. Sæther (kommunalsjef) 

Gretha Rabben (Sistranda kystbarnehage) 

Hilde Meland (Frøya kommune) 

 

Tema 1 - Barnehagens rammebetingelser 
 
I barnehagens rammebetingelser inngår blant annet: Samarbeidsutvalg, bemanning, opplysning om barna, 

vurdering av barnehagens rammebetingelser. 

 
VURDERING 

Hitra kommune som barnehagemyndighet ønsker i all hovedsak å gi Kvenvær oppvekstsenter gode 

tilbakemeldinger på totaliteten av barnehagens overordnede rammebetingelser og styringen av disse. 

Innsendte dokumenter og intervju gir et bilde av en barnehage som stort sett har gode systemer for god 

ivaretakelse. 

 

1. Barnehagemyndigheten har følgende merknader til barnehagens systemer / rammebetingelser 

 

a) Barnehagens vedtekter 

Lovens bestemmelser er ivaretatt i vedtektene for Hitra kommune. Barnehagen har ikke nyeste oppdaterte 

utgave. 

 

b) Leke- og oppholdsareal pr. barn 

Det anmerkes at det er øknskelig med et gjerde for å begrense utearealet, holde oversikt og sikre barna. 

Begrensninger i forhold til bilkjøring inn i lekearealet. Sjekkliste for uteareal mangler, og er ikke sendt 

barnehageeier. 



 

 Side 2 av 2 

 

Merknad 

Barnehagen bør iverksette tiltak for å sikre barna bedre i forhold til lek i utearealet. Sjekkliste for 

utearealet bør utfylles og sendes barnehage eier. 

 

c) Barnehagens planverk 

Barnehagen har lagt fram følgende planverk for tilsynsmyndigheten: 

 
- Pedagogisk plan 

 

Merknad 

Tilsynsmyndigheten savner et mer tydelig dokument der det framgår at dette er en «årsplan» etter 

barnehagelovens bokstav. 

 

2. Barnehagemyndigheten har registrert følgende avvik: 

 

a) Årsplan 

Barnehagens årsplan er ikke behandlet i samarbeidsutvalget. 

 

I lov om barnehager, § 2, 9. ledd står det følgende: 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en 

årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

 

Avvik 

Barnehagens årsplan er ikke godkjent av samarbeidsutvalget. Barnehagen bes om å behandle 

årsplanen i samarbeidsutvalget i tråd med barnehagelovens § 2, 9. ledd. 

 

Kvenvær oppvekstsenter pålegges å behandle årsplanen i samsvar med barnehagelovens § 2. Frist 

for lukking av avviket settes til 15.10.2016. 
 

b) Samarbeidsutvalg 

Barnehagen opplyser at samarbeidsutvalget er felles utvalg for både barnehagen og skolen. Utvalget 

består av foreldre og ansatte, og 1 eierrepresentant valgt av Oppvekstkomiteen. 

 

I lov om barnehager, § 4, 3. ledd står det følgende: 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 

representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av 

de andre gruppene. (Vår utheving og understreking). 

 

Avvik 

Oppvekstsenterets samarbeidsutvalg er ikke sammensatt i henhold til kravet i barnehagelovens § 4. 

 

Kvenvær oppvekstsenter pålegges å endre sammensetningen i samarbeidsutvalget slik et det er i 

samsvar med barnehagelovens § 4. Frist for lukking av avviket settes til 15.10.2016. 
 

  



 

 Side 3 av 3 

Tema 2 – Barnehagens innhold 
 
Tilsynsmyndigheten har i forbindelse med tilsynet valgt temaet Voksenrollen i relasjon til barns 

emosjonelle utvikling. 

 

VURDERING 
Hitra kommune som barnehagemyndighet ønsker å gi Kvenvær oppvekstsenter svært god tilbakemelding 

på utviklingen av voksenrollen i forhold til barnehagens arbeid.  

Barnehagen jobber særlig godt med at barna skal lære seg å bli selvstendige så tidlig som mulig. 

Eksempler på dette er knyttet til stellesituasjonen, matsituasjonen og i forbindelse med motoriske trening 

og utvikling, slik som å kle på seg, tømme melk (øye-hand koordinasjon), motorisk læring, mm.  

Barnehagens personale er bevisste på å gi barna tid til å trene sine ferdigheter. Barna reagerer nå negativt 

når de voksne prøver «å overta». 

Prosjektet Kompetanse for mangfold har gitt barnehagen tid til felles refleksjon omkring voksenrollen i 

barnehagen. Barnehagemyndigheten ser at barnehagen har hatt fokus på å bruke relevant litteratur for 

voksne og barn om det å være annerledes / forskjellig. Dette gjelder både i forhold til andre kulturer og 

eks. seksuell legning. Arbeidet med Sosial kompetanse har vært et viktig element i arbeidet. Hele 

oppvekstsenteret har arbeidet med programmet Det er mitt valg for å styrke barnas sosial kompetanse, og 

forhindre mobbing. 

 

Barnehagen har brukt observasjon med video for å jobbe med voksenrollen. Analysen har vært 

gjennomført med refleksjonsprosesser på personalmøtene. Barnehagemyndigheten opplever at barnehagen 

har kommet langt i arbeidet med bivisstgjøring i forhold til voksenrollen.  

 

 
SLUTTVURDERING OG OPPFØLGING 

Tilsynsmyndigheten takker for et godt samarbeid og opplysende møte med barnehagen. 

 

Tilsynet har avdekket følgende avvik som barnehageeier pålegges å rette opp: 

 

1. Barnehagens årsplan er ikke godkjent av samarbeidsutvalget. Barnehagen bes om å behandle 

årsplanen i samarbeidsutvalget i tråd med barnehagelovens § 2, 9. ledd. 

 

Kvenvær oppvekstsenter pålegges å behandle årsplanen i samsvar med barnehagelovens § 2. 

Frist for lukking av avviket settes til 15.10.2016. 

 

2. Oppvekstsenterets samarbeidsutvalg er ikke sammensatt i henhold til kravet i barnehagelovens 

§ 4. 

 

Kvenvær oppvekstsenter pålegges å endre sammensetningen i samarbeidsutvalget slik et det er i 

samsvar med barnehagelovens § 4. Frist for lukking av avviket settes til 15.10.2016. 

 

 
Hitra den 16.06.2016 

 

 

Kjell R. Sæther 
Kommunalsjef oppvekst og kultur 

 

Gretha Rabben /sign   Hilde Meland / sign 

 
Kopi til: Hitra kommune - barnehageeier 


