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Barnas Hus/Regnbuen barnehage

RAPPORT ETTER TILSYN
Tilsyn med barnehagen påser at barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 08.
august 2008 med forskrifter, oppdatert 25.08.2010, og at kommunen fører tilsyn med
virksomheten etter denne lov.
Tidspunkt for tilsynet:

Dato: 07.11.2012

Barnehagen ble varslet i brev datert:

Dato: 11.10.2012

Tilstede fra barnehagen: Mariann Skålvold (styrer), Ann-Mari Fredriksen (pedagogisk leder),
Gunn-helen Eliassen (pedagogisk leder)
Tilstede fra foreldrene: Nina Vestengen
Tilstede fra Bodø kommune: Elsa Erichsen Øverland (konsulent)
Tilstede fra privat barnehage: Lisbeth Aasgård (Lille Frøbel barnehage, avd. Bodøsjøen)
Intervju av assistent.

Tilsyn etter følgende regelverk: Lov om barnehager § 16
Rapporten gir ikke en fullstendig vurdering av tilstanden i barnehagen, men omhandler avvik
og merknader.
Avvik er definert som brudd på gjeldende lover og forskrifter, samt forsvarlighet.
Merknad er forhold som ikke går under definisjon avvik, men som tilsynsmyndigheten ut fra
en skjønnsmessig vurdering forventer blir utbedret for å sikre kvalitet og sikkerhet.

1. Dokumentgrunnlag
Fra barnehagen:








Årsplaner, en for avdelingene Askeladden og Maurtua og en for avdeling Regnbuen
Egenmelding - Lov om barnehager
Egenmeldingsskjema – Virksomhetsplan og Standarder for kvalitet
Halvårsplan høst-vinter 2012
Periodeplan for Askeladden (oktober, november, desember 2012)
Ukeplan/ukerapport uke 44 for Askeladden
Periodeplan for Maurtua (oktober, november, desember)
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Ukeplan uke 45/ukerapport uke 41 for Maurtua
Ukeplan uke 45 for Regnbuen
Inkluderende arbeidsliv – mål for Barnas Hus/Regnbuen barnehage
Velkommen til Barnas Hus/Regnbuen – kjøreregler
Hvordan ta imot nye ansatte/vikarer
Tiltaksplan for veiledning i Barnas Hus/Regnbuen barnehage
Når nye barn begynner i barnehagen
Trivselsplan - Barnas Hus barnehage

2. Innhold ved tilsynet
Tilsynet omhandlet gjennomgang av egenmeldingene (herunder årsplan), samt
spørsmål/kommentarer fra foreldre- og styrer/personalrepresentanter med
etterfølgende fokus på følgende temaer:
Paragraf(er) i Lov om
barnehager
§§ 1 og 2, Rammeplan kap.
1.6
§ 17, Rammeplan kap. 4
§§ 2,3, Rammeplan kapitlene
1.5, 3.2, 3, 4.1, 5.0, 5.1
§§ 2 og3, Rammeplanen
Virksomhetsplanen
§3

Tema
Foreldresamarbeid
Barnehagens personale
Kvalitet og innhold (herunder årsplanen), voksenrollen
De yngste i barnehagen
Tiltaksplaner
Medvirkning

3. Avvik
Tilsynsmyndigheten avdekket følgende avvik ved tilsynet:
Avviksnummer
A 01
A 02

Avvik
Progresjon i fagområdene skal tydeliggjøres i
årsplanen. Det gis avvik da slik progresjon ikke er
nedfelt i årsplanen for Askeladden/Maurtua
Informasjon om hvordan bestemmelser om
innhold skal følges opp, dokumenteres og
vurderes mangler i begge årsplanene.

Hjemmel
Rammeplan kap. 3
Rammeplan kap. 4.1

4. Merknader:
Merknadnr.
M 01

Merknad
På veggen på en «lekehytte» på lekeplassen var
det festet en postkasse. Tilsynet registrerte en
metallbit som stod ut fra postkassen i barns
øyehøyde. Dette kan representere en fare for

Hjemmel
Vurderes som
uforsvarlig , og kan
utgjøre en risiko for
barns sikkerhet .
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skading av barn, og det gis derfor merknad her.
Postkassen, eventuelt metallbiten må fjernes.
Andre merknader:
1. Tilsynet registrerte snorer ved gardin/rullegardin i avdeling Regnbuen. Løse
snorer kan utgjøre fare for barns sikkerhet. Det forventes derfor at barnehagen
utarbeider sikker rutine for sjekking av at snorene er festet høyt oppe, fjerner
snorene eller bytter gardiner.
2. Ved befaring av utelekeplassen fant tilsynet en palle som lå/vippet på kanten av
båten, noe som kan representere fare for barns sikkerhet. Ansatt hadde
gjennomført/dokumentert barnehagens daglig e sjekkerunde av utelekeplassen.
Dette er avvik på intern rutine. For å forhindre slike avvik anbefaler tilsynet
barnehagen å gå jevnlig igjennom rutinene for sjekkerunden på utelekeplassen.
3. Barnehagens formålsparagraf kommer ikke eksplisitt fram i årsplanene, men står
under «Foreldresamarbeid» bak i planene. Bør stå fremst i årsplanene.
4. For nye foreldre/ansatte kan det være uoversiktlig hva som er faste tradisjoner i
Barnas Hus, avdelingene Askeladden/Maurtua. Det foreslås derfor at faste
tradisjoner samles på ett sted slik som i årsplanen for avdeling Regnbuen.
5. Evaluering av barnehagens arbeid er godt beskrevet i årsplanene. Samtidig kan
det se ut som om barnehagen bruker begrepet «evaluering» der det handler om
barnehagens vurdering av resultater etter ulike evalueringer, jfr Rammeplanen
kap. 4.3. Tilsynet anbefaler barnehagene å bruke «sirkelen» planlegging –
gjennomføring-dokumentasjon-evaluering- vurdering-ny planlegging.
5. Gjennomføring
 Varsel om tilsyn – dagsorden for tilsynet i brev 11.10.12 til Barnas Hus/Regnbuen
barnehage
 Informasjonsskriv og plan for tilsyn, samt egenmeldingsskjemaer sendt til Barnas
Hus/Regnbuen barnehage 11.10.12
 Dokumentasjon fra barnehagen mottatt 25.10.12 og 06.11.2012
 Gjennomført tilsyn 07.11.12.
6. Oppfølging og frister
Avvik er brudd på lov eller forskrift, og hjemler pålegg om retting. Avvik må utbedres
snarest og innen gitt frist. Merknader er forhold som tilsynsmyndigheten
skjønnsmessig anser som nødvendige for å sikre barnehagens kvalitet og
forsvarlighet, men som ikke er hjemlet i lov og regelverk. Det forventes at også
merknader blir utbedret.
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Under henvisning til Lov om barnehage § 16, ber Bodø kommune,
barnehagekontoret om
01. Skriftlig tilbakemelding med handlingsplan som viser hvordan og når avvik vil bli
rettet. Det ønskes også tilbakemelding på hvordan barnehagen håndterer
merknadene. Handlingsplan oversendes til barnehagekontoret innen 3 uker etter
mottatt tilsynsrapport.
02. At merknad 01 og løse gardinsnorer under «andre merknader» nr. 1 må utbedres
umiddelbart
Barnehageeier (gjelder private barnehager) kan påklage pålegget til Fylkesmannen innen tre
uker etter at rapporten er mottatt, jfr. Lov om forvaltning §§§ 27, 28 og 29. Klagen sendes
via kommunen, jfr. Lov om forvaltning § 32.
Kommunale barnehager kan komme med innsigelser og be om at barnehagekontoret
vurderer saken på nytt.

Elsa Erichsen Øverland
21.11.2012

