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EVALUERING AV ROS - SAMTALER I BARNEHAGENE I ØYER KOMMUNE 
BARNEHAGEÅRET 2018/2019 
 
Barnehagelovens § 8 fastslår at kommunen er barnehagemyndighet. I dette ligger det at 
kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene driver i samsvar med gjeldende 
regelverk.  
 
Barnehageloven § 8 gir barnehagemyndigheten ansvar for å drive aktiv veiledning for å 
kunne oppnå gode barnehager og sikre effektiv etablering og drift. Av departementets 
merknader til § 16, Ot.prp. nr. 76 (2002 – 2003) og Ot.prp. nr. 72 (2004 – 2005) 
fremkommer det at veiledning i henhold til § 8 første ledd kan bidra til endring av forhold 
slik at det ikke blir nødvendig å gi pålegg om retting eller vedta stenging. Det vil si at man 
kan unngå å åpne tilsyn hvis man gjennom veiledning får endret driften i positiv retning. 
Veiledning blir et virkemiddel for å forebygge uforsvarlighet og lovbrudd i sektoren. Det 
innebærer å gå tidlig inn på enheter, eller mot hele sektoren, for å hjelpe barnehagene til å 
følge regelverket og forebygge utvikling av praksis som kan føre til uforsvarlige eller ulovlige 
forhold. 
 
Et viktig ledd i Øyer kommunes arbeid som barnehagemyndighet og en del av 
veiledningsarbeidet er årlige ROS – samtaler med alle barnehagene i Øyer kommune. I 
forkant av ROS – samtalene blir vurderingsskjema for den enkelte barnehage sendt inn. 
Skjemaene inneholder blant annet punkter knyttet til det pedagogiske arbeidet i 
barnehagen, foreldresamarbeid, bemanning, forskrift om miljøretta helsevern og 
eier/styrers egenvurdering av barnehagen. Barnehagemyndighetens vurdering om det er 
behov for tilsyn i enkeltbarnehager gjøres med bakgrunn i ROS – samtalene, innsendte 
vurderingsskjema og eventuelle klager/tilbakemeldinger som vil skape en usikkerhet rundt 
om regelverket følges i enkeltbarnehager 
 
Det ble i løpet av april 2019 gjennomført ROS – samtaler i både kommunale og private 
barnehager i Øyer kommune. Samtalene tok plass i den enkelte barnehage. Deltakere i disse 
samtalene var minimum representant fra barnehageeier (styrer) og barnehagemyndighet 
(kommunalsjef). Fire av barnehagene valgte i tillegg å ha med seg en eller flere 
representanter fra de ansatte. 
 



I forkant av ROS - samtalene ble det levert vurderingsskjema, og noen av barnehagene 
gjennomførte en frivillig egenvurdering knyttet til foreldresamarbeid i Reflex, som er er 
Utdanningsdirektoratets portal for egenvurdering.  
 
Alle barnehagene har en årsplan som beskriver det pedagogiske arbeidet i barnehagen, 
disse ligger tilgjengelig for barnehagemyndigheten via barnehagenes hjemmesider.  
 
I ROS – samtalene ble vurderingsskjemaene gjennomgått, med spesielt fokus på enkelte 
punkter. Blant annet rutiner for kontroll av lekeplass og utstyr, arbeidsmiljøet i den enkelte 
barnehage og tema for det pedagogiske utviklingsarbeidet i den enkelte barnehage. 
 
Det ble i årets ROS – samtaler spesielt tatt opp forholdene rundt barnas soving i 
barnehagen. Alle barnehagene i Øyer har på eget initiativ gjort en risikovurdering knyttes til 
barns soving i barnehagen. Noen av barnehagene har etter denne vurderingen satt i verk 
tiltak som for eksempel sovevakt og slutt på vognbruk, noen av barnehagene har vurdert at 
de har gode nok rutiner og god nok sikkerhet som det er. I de barnehagene som fortsatt 
bruker private vogner til soving jobbes det med en felles rutine til foreldrene som blant 
annet går på sjekk av vogner med seler i løpet av året. 
 
Det er et ønske om å få på plass rutiner ved utbrudd av meslinger da barnehagene har noen 
få barn som ikke har fulgt vaksinasjonsprogrammet. Dette følges opp av 
kommuneadministrasjonen i samarbeid med kommunelegen.  
 
Barnehagemyndigheten har i tillegg til de årlige ROS – samtalene et godt samarbeid med 
barnehagene i Øyer kommune gjennom jevnlige styrermøter og kontinuerlig dialog. 
 
Barnehagemyndigheten kan ikke se at det er behov for stedlig tilsyn etter gjennomgang av 
dokumentasjonen fremkommet i vurderingsskjema og ROS – samtaler. 
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