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 Rakkestad? 



Rakkestad 

• Landkommune med litt over 8 000 innbyggere 

• 9 barnehager- 5 kommunale og 4 private 

 



Varsel om tilsyn i XX barnehage etter: 
1. Lov om barnehager 
2. Folkehelseloven: Forskrift om miljørettet helsevern i skoler 
og barnehager 

• 1.Lov om barnehager av 17. juni 2005 § 16 bestemmer at 
kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter som 
drives med godkjenning etter barnehageloven. 
Barnehagelovens § 8 sikrer tilsynsmyndigheten rett til 
innsyn i nødvendig dokumentasjon for å gjennomføre tilsyn.  

• Tilsynet er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre 
barnehager med høy kvalitet. Kommunen fører tilsyn med 
kommunale og private barnehager. 
 

 



Varsel om tilsyn  

• 2. Det følger av § 9 i Lov om folkehelsearbeid at 
kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i 
miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha 
innvirkning på helsen. Barnehagemiljøet  kan ha direkte 
eller indirekte påvirkning på barnas helse.  
 
Med hjemmel i Barnehagelovens § 8 og § 25 i Forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., 
varsles herved om at kommunelegen i Rakkestad kommune 
, samt seksjonsleder barnehager, vil foreta tilsyn ved XX 
barnehage (dato…) 

 



Tema for tilsynet 

 
1.Barnehageloven § 3; Barns rett til medvirkning 
Barns rett til medvirkning må sees i sammenheng med 
barnehageloven §§ 1, 2 og 4 om at aktivitetene i 
barnehagen skal skje i nært samarbeid og forståelse med 
barns hjem.  

  

2. Følgende paragrafer etter Forskrift om miljørettet 
helsevern: 

• § 4  Internkontroll 

• § 11 Måltid  

• § 19 Inneklima og luftkvalitet  

•   

 



Hva sier 
Barnehageloven§3? 

• §3: Barns rett til medvirkning 

• Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for 
sitt syn på barnehagens daglige virksomhet 

• Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet 

• Barnets synspunkt skal tillegges vekt i 
samsvar på med dets alder og modenhet 



Hensikten med tilsynet 

• Tilsyn er en viktig del av Rakkestad kommunes ansvar 
for å sikre barnehager med høy kvalitet.  Denne 
oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at 
barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen 
som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i 
barnehagene i kommunen. 

• Måltider i barnehagen er viktige for barns helse og 
trivsel, og de er også viktige for det sosiale og 
pedagogiske miljøet. 

• Bidra til at barna sikres et godt innemiljø i 
barnehagen 

 



Hensikten med tilsynet 

• Vurdere om barnehagen drives i henhold de utvalgte 
paragrafene i Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. 

• Vurdere hvordan barns rett til medvirkning blir 
ivaretatt i den daglig praksisen som foregår rundt 
måltidene i barnehagen.  Hvordan styrker barnehagen 
barns deltagelse under måltiden?  Hvordan er 
foreldrene involvert i barnehagens matkultur? 

  

 



Om tilsynet 

• Det inviteres til et informasjonsmøte onsdag 25. januar, kl. 
09.00-10.00, på Oppvekstkontoret. Her vil det informeres 
om hva tilsynet spesielt etterspør, og det blir mulighet til å 
stille spørsmål.  

• Tilsynsbesøket gjennomføres i barnehagene som et felles 
møte med utvalgte personer/funksjoner, hvor det blir en 
gjennomgang av relevante spørsmål og dokumenter, samt 
en befaring av aktuelle sjekkpunkter ved barnehagen. 

• Det forutsettes at styrer orienterer ansatte og foreldre 
(Samarbeidsutvalget) om tilsynet. Foreldre  kan melde til 
styrer eventuelt tilsynsmyndigheten dersom det er spesielle 
forhold som ønskes vurdert under tilsynet. 

 



Om tilsynet 

• Barnehagen bes om å stille med følgende personer:  

• Rep for eier ( kun ved de private barnehagene) 
Styrer 
Rep for samarbeidsutvalget 
Rep for personalgruppen 

 

• Tilsynsmyndigheten stiller med følgende deltakere:  

• Barnehagemyndighet:  Anne-Grethe Schau 
Astrid Rutherford – kommunelege  

• Tilsynet vil vare i ca. 3 timer. Agenda for tilsynsmøtet vil være: 

• Informasjon om tilsynet  

• Fellesmøte med  deltakerne 

• Befaring 

 



Intervjuguide og kontrollspørsmål 





Intervjuguide og kontrollspørsmål 



Intervjuguide og kontrollspørsmål 



Rapport etter tilsyn 
• Som vanlig: 

1. Sammendrag og hovedkonklusjon 

2. Hjemmel og dokumentunderlag 

3. Definisjoner 

4. Tema 

5. Resultater fra tilsynet 

• Ingen avvik 

• Noen merknader knyttet hovedsakelig til 
inneklima 

• En merknad – seksjonsleder barnehage ønsket 
å veileder styrer i en barnehage 

 

 



Vår erfaring 
• Veldig nyttig å samordne tilsyn 

• Færre «tilsynsbesøk» i barnehagene ( noe 
som er tidskrevende) 

• Viktig  for tilsynsmyndighetene å kjenne til 
hverandres regelverk, spes i dette tilfellet der 
det er mange områder der regelverket går 
som «hånd i hanske» 

• Små kommuner der det er får som jobber med 
miljørettet helsevern – fordel å være to på 
tilsyn 

• Vi fortsetter med de 5 siste barnehagene på 
samme måte 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ferdig med 4 barnehager 



Barnehageloven 

§1.Formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet 
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling 

§2.Barnehagens innhold 

• Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

• Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og 
meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 

• Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, 
kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder 
samiske barns språk og kultur. 

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

 

 


