
Rapport etter kommunalt tilsyn på barnehagesektoren 2019 

Vestvågøy kommune som barnehagemyndighet innehar tre funksjoner når de skal sikre at barna får 

et godt og forsvarlig barnehagetilbud: 

 Aktiv veiledning av barnehagen som sikrer de krav som settes i Barnehageloven med 
tilhørende forskrifter 

 Godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold  

 Tilsyn som virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna er tilfredsstillende 
 

Vestvågøy kommune fører sommer/høst 2019 dokumenttilsyn med kommunens barnehager, 15 

private og 2 kommunale i henhold til Barnehagelovens § 16. Heimly familiebarnehage er ikke med i 

dette tilsynet, da familiebarnehage ikke er omfattet av §§17 og 18 i Barnehageloven.  

 I tilsynet kontrollerer vi om barnehagene oppfyller Barnehageloven §18 Grunnbemanning og § 17a 

Pedagogisk bemanning med forskrifter. Det er rådgiver for barnehage, Ingunn Abrahamsen, og 

kommunalsjef for utdanning, Pål Einar Røch Johansen, som har gjennomført tilsynet.  

§ 17 a Pedagogisk bemanning Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig 

med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå1 med 

videreutdanning i barnehagepedagogikk. 

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehager § 1: «Barnehagen skal ha en 

forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under 

tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling 

som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk 

bemanning.» 

 § 18 Grunnbemanning, andre ledd «Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er 

under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre 

år fra og med august det året de fyller tre år» 

 

Vestvågøy kommune varslet barnehagene 12.juni 2019 om dokumenttilsyn. 

 

Vestvågøy kommune avdekket  til sammen 13 avvik i 11 barnehager i henhold til Barnehagelovens §§ 

17 a og 18. 

Den foreløpige tilsynsrapporten ble sendt barnehagene 22.juli, med frist for uttalelse 26.august 2019. 

En barnehage fikk utsatt frist til begynnelsen av september pga. ferie. En barnehage fikk ved en feil 

ikke den foreløpig tilsynsrapporten før 28.august, og fikk derfor frist for uttalelse 10.september. 

Det er mottatt 11 tilsvar til de foreløpige tilsynsrapportene. 

 

Barnehage Foreløpig tilsynsrapport Endelig rapport 

Arken barnehage Ingen avvik –feil beregning fra vår 
side 

Avvik § 17a 
Avvik § 18 

Ballstad barnehage Avvik § 18 Ingen avvik 



Bjørnhaugen 
barnehage 

Avvik § 18 Avvik § 17 a 
Avvik§ 18 

Borg 
vikingbarnehage 

1 avvik § 18 
Beror på misforståelse 

Ingen avvik 

Eltoft barnehage Avvik § 17a Avvik § 17a 

Fygle barnehage Avvik § 18 Ingen avvik 

Gravdal barnehage Avvik § 17a Avvik § 17a 

Griseknoen 
gårdsbarnehage 

Avvik § 17a Ingen avvik 

Marihøna 
barnehage 

Ingen avvik Ingen avvik 

Multemyra 
barnehage 

Ingen avvik Ingen avvik 

Nye Kakhaugen 
barnehage 

Avvik§ 17a Ingen avvik 

Lynghaugen 
barnehage 

Ingen avvik Ingen avvik 

Risaksla barnehage 1 avvik § 18 – feil fra vår side, 
oversett en opplysning 

Ingen avvik 

Sjøkanten 
barnehage 

Ingen avvik Ingen avvik 

Skautrollet 
Naturbarnehage 

Avvik § 17a 
Avvik § 18 

Avvik § 17a 

Tommeliten 
barnehage 

Avvik § 17a 
Avvik § 18 

Avvik§ 17a 
Avvik§ 18 

Trollknausen 
barnehage 

Ingen avvik Ingen avvik 

 

Ved en regnefeil fra kommunens side fikk Arken barnehage ingen avvik i foreløpig tilsynsrapport, 

dette ble oppdaget da endelig tilsynsrapport ble skrevet, og Arken barnehage endte opp med 2 avvik 

i forhold til Barnehagelovens §§17 a og 18. 

Det er 6 barnehager som ikke har rettet opp avvikene med til sammen 9 avvik. Bjørnhaugen 

barnehage har i endelig tilsynsrapport fått 1 avvik mer i endelig rapport. Dette fordi de har regnet 

med 1 pedagogisk leder som er sluttet i barnehagen.  

 De barnehagene som har avvik i endelig tilsynsrapport har fått frist til 4. november 2019 med å 

dokumentere lukking av avvik. Dokumentasjonen skal bestå av utskrift av barnehagens styres 

behandling av saken, samt kopi av arbeidsavtale. 

Tilsynet vil for øvrig bli fulgt opp i forbindelse med innlevering  av Årsmelding for barnehager som 

skal skje per 15.desember 2019.  

 

Leknes 11.oktober 2019 

 

Kjell Idar Berg    Ingunn A. Abrahamsen 

Rådmann    Rådgiver 


