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Behandling av saken: 

 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

25/21  Kontrollutvalget               13.10.21 

 

 

Forberedelse til virksomhetsbesøk Folldal barnehage – overordnet 
orientering om virksomheten 
 

Saksdokumenter: 

- Kontrollutvalget sak 17/21 Planlegging av virksomhetsbesøk ved Folldal 

barnehage (ikke vedlagt). 

- Prosedyre for virksomhetsbesøk, vedlagt 

- Endelig rapport fra kommunebarometeret fra 18.august 2021. Hentet fra 

nettsiden til Kommunal Rapport, vedlagt 

 

 

Saksbakgrunn: 

I møte den 16.juni, sak 17/21 Planlegging av virksomhetsbesøk ved Folldal barnehage, 

vedtok utvalget følgende: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Folldal barnehage den 8.desember 2021. 

Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Enhetsleder 

for oppvekst inviteres til neste møte for en overordnet orientering om 

barnehagen. Spørsmål til besøket utarbeides på bakgrunn av informasjonen.  

 

 

Prosedyrens punkt 4.2.2 Forberedelse:  

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det 

gjøres avtale med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, 

rektor, ansatte, pårørende, brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å 

få tilsendt på forhånd innhentes.  

Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  

Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak 

og innhenter nødvendig dokumentasjon.  

Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.   

 

Punkter til overordnet orientering om barnehagen 

Siden utvalget vedtok at de ønsket overordnet informasjon i dette møtet, så har 

sekretariatet utarbeidet følgende punkter som grunnlag for informasjonen som er 

oversendt enhetsleder oppvekst, Stian Tørhaug: 

 

Barnehagetilbudet - måloppnåelse: 

- Barnehagetilbudet – hvordan er det og hva er målene som er satt i virksomheten?  

o Høre om barnehagens oppdrag og hvordan det løses.  

o Overgang til skole 

o Samarbeid med PPT, barnevern og kulturskole.  Samarbeide med andre? 

o Barnehagen har jobbet med å tilpasse seg mindre barnetall, hvordan har 

man lykkes med det? 

- Hva synes foreldre om tilbudet? Hva viser resultater av brukerundersøkelser?  

- Dette lykkes vi med  
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- Dette er våre utfordringer 

- Erfaringer fra korona-situasjonen. 

 

Organisasjon og menneskelige ressurser herunder kompetanse: 

- Hva har barnehagen av ressurser 

- Hvordan strekker budsjettrammene til i henhold til lovpålagte krav. 

- Internkontrollsystemet 

- Andre lovpålagte krav? 

 

I kommunebarometeret fra 18.august 2021 kom Folldal på 320.plass for barnehage. 

Tallene nedenfor er hentet fra kommunebarometeret for barnehage. Enhetsleder er bedt 

om å forklare resultatene sett opp mot Folldal sine mål for barnehagesektoren. 

 

 

Hele rapporten fra kommunebarometeret 2021 for Folldal er vedlagt. 

 

 

Forslag til program og gjennomføring: 

KL 1000 – 1030: Utvalget forbereder seg til virksomhetsbesøket 

KL 1100 – 1230: Besøk i Folldal barnehage 

 

1. Kontrollutvalget presenterer seg og orienterer om kontrollutvalgets arbeid og 

hensikten med besøket, ca 10 minutter. 
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2. Styrer, enhetsleder oppvekst og andre aktuelle medarbeidere deltar og orienterer 

om virksomheten ut fra ønsket tema. Samarbeidsutvalget for barnehagen 

inviteres. 

 

Under virksomhetsbesøket legges det opp til en åpen og uformell dialog der utvalget 

løpende skal kunne stille spørsmål underveis. Selve gjennomføringen av møtet styres av 

utvalgets leder. 

 

Saksvurdering: 

Under behandlingen av saken oppfordres kontrollutvalgets medlemmer til å komme med 

innspill til det foreslåtte programmet og spørsmål/momenter de ønsker informasjon om 

på virksomhetsbesøket. 

 

  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Folldal barnehage som beskrevet i saken.  

  

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


