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REDEGJØRELSE - RETTING AV PÅLEGG ETTER TILSYN  
 
Øyer kommune har etter mottatt tilsynsrapport gjennomført aktiviteter for å rette pålegget 
gitt i vedtak i tilsynsrapport datert 23.08.21 og erklærer med dette at retting er 
gjennomført. 
 
Funnene i rapporten ble presentert for rektorer og hovedtillitsvalgt den 19.08.21 og videre 
arbeid med tilsynsrapporten for rektorer og hovedtillitsvalgt den 22.09.21. Referat fra disse 
to møtene er vedlagt. 
 
Tilsynsrapporten er lagt frem som referatsak for kommunestyret i deres møte den 23.09.21 
og presentert for kontrollutvalget den 04.10.21. 
 
Det er utarbeidet en felles rutine for barnehagenes og skolenes meldeplikt til 
barneverntjenesten. Rutinene er gjennomgått med barneverntjenesten for Øyer og Gausdal 
som har gitt oss tilbakemeldinger vi har tatt med inn. Rutinene er gjennomgått og godkjent 
av rektorgruppa og hovedtillitsvalgt og legges inn i kommunens internkontrollsystem TQM. 
Alle ansatte har tilgang til dette systemet. I tillegg sendes rutinene på e-post til alle ansatte i 
barnehage og skole. Rutinene er vedlagt. 
 
Tilsynsrapporten og funnene i denne, samt gjennomgang av nye felles rutiner, presenteres 
for skolens ansatte i fellesmøter etter denne tidsplanen: 
 

- Øyer ungdomsskole: Torsdag 21.oktober klokka 7.45 – 8.30 
- Aurvoll skole: Torsdag 4.november klokka 14.10 – 15.00 
- Solvang skole: Tirsdag 16.november klokka 13.45 – 14.30 

 
Presentasjonen er vedlagt. 
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Øyer kommune bruker 1310.no som dokumentasjon for skoleeiers internkontroll. Det er 
lagt inn i årshjulet at rutinen skal gjennomgås med personalet i forkant av hvert skoleår. 
Ansvarlig for dette er rektor. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunalsjef 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra rektormøte 19.08.21 
2. Referat fra rektormøte 22.09.21 
3. Fremgangsmåte ved bekymring barnehage og skole 
4. PowerPoint - presentasjon 
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