Utkast
Plan for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk ved Elvland natur- og kulturbarnehage,
torsdag 20. september 2018 kl. 13:00.
Om Elvland natur- og kulturbarnehage:
Enhetsleder/Styrer:
Tone Trygstad Bakås
Barnehagerådgiver:
Lise Jacobsen
På kommunens hjemmeside står det følgende om barnehagen:
«Elvland barnehage ble åpnet i 2001. I 2015 ble Elvland utbygd slik at alle barn i Ålen skulle få plass i samme
barnehage. Fra 01.01.2016 ble Ålen kulturbarnehage og Elvland naturbarnehage slått sammen og Elvland natur- og
kulturbarnehage er nå den eneste barnehagen i Ålen. Vi viderefører kompetanse og kvaliteter som begge
barnehagene har tilegnet seg.
Barnehagens lokaler er lyse og trivelige, med rom for fleksibel gruppeinndeling.
Uteområdet ligger i naturskjønne omgivelser med trær, bakker, berg, knauser og elva som nærmeste nabo.
Barnehagen har flere turplasser i nærområdet som Elveplassen, Blåbærtoppen, Lavoplassen og Grillhytta. Det er
gåavstand til sentrum, Hovet, skole og bibliotek.
I dag er barnehagen inndelt i småbarn- og storbarnsavdeling, med til sammen 56 barn. For å ivareta gruppas og det
enkelte barns behov gjøres deling innad i avdelingene.
Barnehagens personale er godt kvalifisert. Vi har oppnådd statens målsetting om 50% pedagogtetthet og de fleste av
assistentene har fagbrev.»
Årsresultatet for 2017 er ikke klart ved utarbeidelse av utkastet.

Virksomhetsbesøk 20. september 2018:
Oppmøtested
Inviterte
Formål

Tema
Skriftlig kontakt
med daglig leder
Innhente og sende
ut dokumentasjon

Elvland barnehage
Fastsettes under behandling
 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i
kommunen
 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten,
og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert
 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige
anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system
og rutiner
 Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid



Utarbeides under møte

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med styrer, orienterer om
hensikten med etatsbesøket og avtaler endelig tidspunkt, uke 34/35
Sekretariatet innhenter ønskelig dokumentasjon og sender ut til
utvalget i uke 34/35

Foreløpig forslag til tidsplan:

Tidsplan
13:00-13:20
13:20-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-

Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle
Orientering om virksomheten og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema
Spørsmålsrunde
Oppsummering
Utvalget fortsetter med ordinært møte

