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Rapport fra tilsyn etter lov om barnehager § 16 ved Strand 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 Bjørg Jakobsen, enhetsleder 

Styrer Linda Postholm, assisterende leder 

Fra de ansatte Karina Jørgensen, pedagogisk leder 

Gunn Oldervik, fagarbeider 
 

Til stede fra tilsynsmyndigheten: 

Til stede fra Hitra 

Samarbeidende 

Kommune 

Kommune 
Kjell R. Sæther (kommunalsjef) 

Rita Tangen og 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 Strand 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 planverk 

Barnehagen har lagt fram følgende planverk for tilsynsmyndigheten: 
- Årsplan for barnehagen 

- Pedagogisk plan 

- Temaplan 

 

Merknad 

Temaplan for barnehagen inneholder en arbeidsmetode som ikke lenger benyttes i barnehagen. 

Tilsynsmyndigheten anbefaler barnehagen å gjennomføre en ny revidering av temaplanen. Det anbefales 
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videre at barnehagen gjennomfører revisjonen som en del av en prosess i personalet slik at temaplanen 

blir et aktivt dokument for hele personalet (eierforhold). 

 

b) Barnehagens uteområde 

Barnehagen opplyser at de har periodiske kontroller av uteområdet. Barnehagen opplyser videre at 

kommunen tekniske avdeling mangler kompetanse på godkjenning av lekeapparater.  

 

Merknad 

Tilsynsmyndigheten anbefaler barnehageeier å etablere kompetanse knyttet til godkjenning av 

lekeapparater. 

 

2. Barnehagemyndigheten har registrert følgende avvik: 

 

a) Pedagogisk bemanning 

Barnehagen opplyser at avdeling for barn over 3 år har 19 barn 3 dager i uka. Avdelingen har en 

bemanning på 2,93 ÅV, med 1 pedagogisk leder i 100 % stilling. 

 

I Forskrift om pedagogisk bemanning står det følgende: 

 

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning 

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk 

leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I 

barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. 

 

§ 3. Midlertidig dispensasjon 

Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1. Uttalelse fra barnehagens 

samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden. 

Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1 for inntil ett år av gangen når 

særlige hensyn tilsier det. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 

Avvik: 

Barnehagen har, 3 dager i uke, flere barn pr. pedagog enn minimumskravet i Forskrift om 

pedagogisk bemanning, § 1. Barnehagen har heller ikke søkt om dispensasjon fra forskriftens § 3.  

 

Strand oppvekstsenter pålegges å sørge for at virksomheten drive i tråd med bestemmelsene i 

Forskrift om pedagogisk bemanning, alternativ at det søkes om dispensasjon for bemanningen i tråd 

med samme forskrift. Frist for lukking av avviket settes til 01.01.2016. 

 

b) Samarbeidsutvalg 

Barnehagen opplyser at samarbeidsutvalget er felles utvalg for både barnehagen og skolen. Utvalget har 4 

representanter fra personalet, 2 representanter fra foreldrene, 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. 

 

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

samsvar med barnehagelovens § 4. Frist for lukking av avviket settes til 15.02.2016. 
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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 Strand oppvekstsenter svært god tilbakemelding på 

utviklingen av voksenrollen i forhold til barnehagens arbeid med Kompetanse for mangfold. Prosjektet har 

gitt barnehagen tid til intern refleksjon omkring voksenrollen i barnehagen. Barnehagemyndigheten ser at 

barnehagen har hatt fokus på å anerkjenne barna, være konkret i tilbakemelding, og bekrefte barnas 

følelser. 

 

Barnehagen informerer om at det har vært relativt store endringer i personalgruppa. Dette har ført til 

forskjeller i utviklingsarbeidet internt i barnehagen den senere tida.  

 

Tilsynsmyndigheten vil peke på noen forhold som barnehagen anbefales å jobbe videre med: 

 

Barnehagen anbefales å bruke mer tid til pedagogiske utviklingsprosesser (gjerne gjennom refleksjon) 

blant de ansatte. Barnehagen mangler delvis, sett fra barnehagemyndighetens side, et helhetlig fokus på 

voksenrollen i relasjonen til barns emosjonelle utvikling.  

 

Barnehagen anbefales å ta med seg de positive erfaringene fra prosjektet Kompetanse for mangfold inn i 

arbeidet med å utvikle og forankre den pedagogiske plattformen i barnehagen. 

 
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. Barnehagen har, 3 dager i uke, flere barn pr. pedagog enn minimumskravet i Forskrift om 

pedagogisk bemanning, § 1. Barnehagen har heller ikke søkt om dispensasjon fra forskriftens § 

3.  

 

Strand oppvekstsenter pålegges å sørge for at virksomheten drive i tråd med bestemmelsene i 

Forskrift om pedagogisk bemanning, alternativ at det søkes om dispensasjon for bemanningen i 

tråd med samme forskrift. Frist for lukking av avviket settes til 01.01.2016. 

 

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

§ 4. 

 

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

samsvar med barnehagelovens § 4. Frist for lukking av avviket settes til 15.02.2016. 
 
Hitra den 06.11.2015 

 

Kjell R. Sæther 
Kommunalsjef oppvekst og kultur 

 

 

Rita Tangen    Hilde Meland 
 

 

Kopi til: Hitra kommune - barnehageeier 


