
 

Planlagte tilsyn 2022 

Det vises til rutinebeskrivelse for tilsyn av kommunale og private barnehager i Indre Østfold 

kommune. 

Tilsynsmyndigheten har foretatt en risikokartlegging for valg av tilsynstema og 

tilsynsobjekter for 2022. Dette er gjort på bakgrunn av: 

• Statlige føringer gjennom forventningsbrev fra Statsforvalteren 

• Basil rapportering 

• Kommunens satsing på samhandlingsmodellen og overordnede mål for oppvekst 

• Antall dispensasjoner fra utdanningskrav 

• Henvendelser fra foresatte og samarbeidspartnere 

• Erfaringer fra tidligere gjennomførte tilsyn 

• Dialog med barnehagene 

 

Det er også lagt til grunn at det skal gjennomføres stedlige tilsyn i alle barnehagene i løpet av 

en 3-årsperiode. 

Det vil bli gjennomført stedlige tilsyn med hjemmel i følgende lovparagrafer i 

barnehageloven i 2022: 

• Barnehagelovens kapittel 6, Personale 

§ 25 – Pedagogisk bemanning 

§ 26 – Grunnbemanning 

§ 27 – Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage 

§ 30 – Politiattest 

 

• Barnehagens leke- og læringsmiljø, psykososialt barnehagemiljø 

§ 2 – Barnehagens innhold, herunder forskrift om Rammeplan for barnehagen 

§ 41 – Nulltoleranse og forebyggende arbeid 

§ 42 – Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø 

§ 43 – Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn 

  

Dokumenttilsyn 2022: 

Barnehagenes årsplan, jf Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, gjelder alle 

barnehagene. 

 

 

 



 

Stedlige tilsyn våren 2022: 

• Menighetsbarnehagen i Trøgstad, barnehageloven §§ 2, 25, 26, 30. 

• Båstad barnehage, avdeling Havnås, barnehageloven kap. 6 – Personale, §§ 25, 26, 

27, 30 

• Ringvoll barnehage, barnehageloven kap. 6 – Personale, §§ 25, 26, 27, 30 

 

Stedlige tilsyn høsten 2022: 

• Bekkeblomen barnehage, barnehageloven kap. 6 – Personale, §§ 25, 26, 27, 30 

• Læringsverkstedet Nordre Øyen barnehage, barnehageloven §§ 2, 41, 42, 43 

• Symra barnehage, barnehageloven §§ 2, 41, 42, 43 

• Stubbeskogen barnehage, barnehageloven §§ 2, 41, 42, 43 

• Espira Skolegata barnehageloven §§ 2, 41, 42, 43 

 

Det gjøres oppmerksom på at barnehagene minimum 3 uker før tilsynet finner sted vil motta 

et eget brev hvor det gjøres rede for åpning av tilsyn med tilhørende lovparagrafer og 

praktisk gjennomføring av tilsynet. 

 

 

 


