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Aastahagen barnehage - vurdering av drift etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg 

 

Generelt om godkjenningsprosessen 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 01.01.1996. Forskriftens 

formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og 

miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Godkjennings- og tilsynsansvaret er i 

forskriften lagt til det enkelte kommunestyre. I Trondheim er denne myndigheten delegert til 

miljøsjefen. 

 

Forskriftens § 6 omhandler krav til godkjenning. Her heter det at virksomheter som omfattes av 

forskriften skal være godkjent av kommunestyret, og at søknad om godkjenning skal fremlegges for 

godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av 

virksomheten. Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan 

virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i 

samsvar med forskriftens bestemmelser. Forskriften tillegger leder av virksomheten ansvaret for at 

forskriften følges, mens eier av virksomheten er ansvarlig for at det etableres et 

internkontrollsystem.  

 

Godkjenningen omfatter normalt både deler av de bygningsfysiske forholdene ved barnehagen og en 

rekke administrative og organisatoriske forhold knyttet til virksomhetens drift. I Trondheim 

kommune er godkjenning av barnehager delt i to faser; en plangodkjenning av byggeplaner før 

etablering og en driftsgodkjenning når barnehagen er kommet i drift. Ved driftsgodkjenning skal det 

være etablert et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens bestemmelser. 

 

Tilsynet ved Aastahagen barnehage 21.10.14 

Nytt bygg for Aastahagen barnehage ble plangodkjent av Miljøsjefen i vedtak datert 27.02.13. 

Denne saken omhandler vurdering av driften ved Aastahagen barnehage. Tilsynsrapporten bygger 

på møte med barnehagens ledelse og befaring av Aastahagen barnehage den 21.10.14.  
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Tilstede ved tilsynet var:  

Astrid S. Røkke, enhetsleder Aastahagen barnehage 

Sissel Opdal Ligård, fagleder Aastahagen barnehage 

Solveig M. Busch, Oppvekstkontoret 

Bente Løvlie Høier, og Elin Grønvold Aunet fra Miljøenheten. 

 

Saken omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. 

 

  Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. 

  Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov 

eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial. 

 

Beskrivelse av Aastahagen barnehage 

Aastahagen barnehage ble opprinnelig etablert i 2005, i første etasje på Persaunet sykehjem. I 

august 2014 flyttet barnehagen inn i nytt bygg i Kommandovegen 5 på Persaunet.   

 

Internkontroll 

I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 om ansvar og internkontroll 

heter det at virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem ved enheten.  

De fleste virksomheter som omfattes av ovennevnte forskrift vil samtidig være omfattet av forskrift 

av 22. mars 1991 nr.159 om internkontroll som gjelder for helse, miljø og sikkerhetsområdet. I 

denne forskriften foreligger allerede en plikt til internkontroll og etablering av internkontrollsystem. 

I forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler anbefales det at internkontrollsystemer 

som allerede er etablert utvides til å omfatte krav fastsatt i denne forskriften. Eller sagt med andre 

ord at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler integreres i allerede 

etablerte internkontrollsystemer ved enheten. 

 

Ved Aastahagen barnehage har ledelsen videreført internkontrollsystemet som var etablert for 

barnehagen i de gamle lokalene. Ledelsen kjenner til sentrale rutiner i kommunens elektroniske 

kvalitetssysten Kvaliteket og ny veileder til forskriften (Miljø og helse i barnehage. Rutiner som 

skal ivareta forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler er samlet i papirformat i 

perm. Tilsynet viste at kun deler av internkontrollsystemet er revidert for å passe nye lokaler og ny 

drift. Barnehagen må gå systematisk gjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v. og veilederen ”Miljø og helse i barnehagen” for å sikre at alle tema i forskriften er 

tilstrekkelig ivaretatt ved barnehagen.  

 

Avvik nr 1:  Aastahagen barnehage har ikke dokumentert at bestemmelsen i forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler er systematisk ivaretatt.  

Barnehagens ledelse må gå systematisk igjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler m.v. og veilederen ”Miljø og helse i barnehagen” for å sikre at alle tema i forskriften 

er tilstrekkelig ivaretatt ved barnehagen og dokumentere gjennomgangen skriftlig. 

 

Barnehagens ledelse har hatt en gjennomgang av en rekke sentrale rutiner (som brann, hygiene, IK-

mat) med ansatte ved den nye enheten. 

 

Avvikshåndtering 

Som hovedregel meldes avvik til enhetsleder, enten muntlig, på gullapper eller via vaktmesterbok.  
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Mindre bygningsmessige avvik noteres i vaktmesterbok og kvitteres ut når avvikene er rettet opp. 

Det har vært noen oppstartsproblemer med bygget, men disse har hovedsakelig blitt rettet opp 

fortløpende. Disse avvikene er hovedsakelig meldt på e-post til prosjektleder, og styrer har oversikt 

over meldte avvik.  

 

Avvik på interne driftsrutiner blir sjelden registrert skriftlig. Enhetsleder mottar ofte meldinger, som 

blir ordnet opp i med en gang uten at det loggføres/registreres noe sted.  Det foreligger ingen samlet 

oversikt over avvik og behandling av disse. Barnehagen har ingen praksis for å foreta en årlig 

gjennomgang av alle avvik.  

 

Det ble ved tilsynet opplyst at alle skader på barn meldes skriftlig på eget skademeldingsskjema og 

på samlelister som sendes forsikringsselskap hver 3.mnd. Enhetsleder foretar gjennomgang av 

meldte skader på barn fortløpende, men bør foreta samlet gjennomgang årlig for å avdekke 

eventuelle gjentatte hendelser/situasjoner.   

 

Tilsynet viste at avvik og mangler dokumenteres i ulike systemer/skjema/bøker/kontroller, og 

barnehagens ledelse mangler en samlet oversikt over innmeldte feil/mangler og avvik. Dette gir et 

uoversiktlig system for kontroll av at avvik rettes.  

 

Bestemmelsene om internkontroll stiller krav til at man skal jobbe forebyggende. For å avdekke om 

gjentatte hendelser gir behov for prosedyreendringer i internkontrollsystemet, for å avdekke trender, 

er det avgjørende at man har en oversikt over alle avvik, og kan gjennomgå disse. 

 

Det bør foretas en årlig gjennomgang av alle meldte avvik for å sikre at avvik rettes, samt for å gi en 

erfaringstilbakeføring. Ledelsen av barnehagen bør foreta en gjennomgang av rutiner og begreper 

med personalet for å få en felles forståelse for melding av avvik og ”feil og mangler”. 

 

Avvik nr 2:  Barnehagens ledelse har ikke oversikt over meldte avvik, og meldte avvik 

dokumenteres i for liten grad.  

Barnehagens ledelse må gjennomgå enhetens prosedyrer for å sikre at avvik og 

oppfølging av avvik dokumenteres, og at ledelsen har god oversikt over dette. Det må 

etableres rutiner for skriftlig systematisk avvikshåndtering og internrevisjon.  

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §4 Internkontroll. 

 

Revisjon av rutiner 

Barnehagen gjennomgår en del rutiner hver høst i forbindelse med AMG-melding, samt at 

vernerunde gjennomføres årlig. 

 

For å sikre oversikt over hvilke rutiner som er revidert og gjennomgått med ansatte bør alle rutiner 

og revisjoner/gjennomganger dateres, og det bør lages en plan for hvordan man kan sikre årlig 

kontroll av at skriftlige rutiner samsvarer med praksis.  

 

 

Beliggenhet 

Virksomheten hadde ikke ved tilsynet dokumentasjon på foretatt undersøkelser av mulig 

jordforurensninger på tomta. Miljøenheten viser til Miljødirektoratets (tidligere Klif) Veileder for 

undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager TA-2261/2007. Veilederen er oppsummert i 

Miljøenhetens faktaark nr.65- Jordforurensning på nye lekeområder skal tilfredsstille 
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kvalitetskriterier oppgitt på faktaarket. Dokumentasjon på at overflatejord er i henhold til 

kvalitetskriterier skal kunne forevises tilsynsmyndigheten. 

 

Avvik 3:  Det kunne ved tilsynet ikke legges fram dokumentasjon på at overflatejord         

 tilfredsstiller kvalitetskravene i Miljødirektoratets veileder TA 2261/2007. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v § 8 Beliggenhet 

 

 

Radon 

Ifølge strålevernforskriften skal alle barnehager og skoler dokumentere radonnivå ved 

gjennomføring av langvarige målinger (sporfilm, 2-3 mnd) av radon i vinterhalvåret. Trondheim 

eiendom, som er eier av barnehagen, har ansvar for å gjennomføre slike målinger.  

 

Måltid 

Barnehagen serverer smøremåltid og varmmat. Barnehagen har etablert rutiner for servering og 

oppbevaring av mat (IK-Mat).  

 

Psykososiale forhold 

Det tas utgangspunkt i etablerte rutiner fra gamle Aastahagen barnehage, som tilpasses den nye 

enheten.  

 

Rengjøring/vedlikehold 

Renhold 

Et godt renhold er avgjørende for å oppnå et godt inneklima. I barnehager er det spesielt viktig med 

godt renhold på gulv, siden barnas leke- og oppholdssone i stor grad er på eller nær gulvet. 

Inngangspartiene til barnehagen er tilrettelagt for forebyggende renhold med fotskraperist på utsiden 

av inngangsdøra og matter i grovgarderoben  

Ved tilsynet var det ikke gjennomført kundemøte med renholdsansvarlige for gjennomgang av 

bygget, og renholdsplanen var ikke ferdig utformet.  

 

Det blir utarbeidet en vedlikeholdsplan for barnehagens lokaler jfr kommunens syklus på 

gjennomgang og hovedvedlikehold hvert 4. år. 

 

Sikkerhet og helsemessig beredskap 

Det tas utgangspunkt i etablerte tidligere etablerte rutiner for sikkerhet og helsemessige beredskap 

fra Astahagen barnehage, samt sentralt utarbeidede rutiner for barnehager i Trondheim kommune.  

 

Inneområdet 

Ved befaringen av inneområdene ble det avdekket manglende skåldesperre på flere kraner på 

kjøkkenvasker. Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke 

overskrider 38
o
C. Det manglet i tillegg kasserollevern på komfyrene samt at flere høye hyller/reoler 

ikke var sikret mot velting. Det må foretas en gjennomgang av barnehagens innelekeområde med 

spesielt fokus på disse punktene, og avdekkede avvik må rettes. 

 

Avvik 4: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

 For at avviket skal rettes må alle tappesteder tilgjengelig for barn gjøres 

skåldesikre, høye reoler/hyller må sikres og det må monteres kasserollevern på 

komfyrene. 
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Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14 Sikkerhet og 

helsemessig beredskap. 

 

Smittevern 

Barnehagen har etablert rutiner for håndhygiene og stellerutiner, som er i tråd med faglige råd fra 

Folkehelseinstituttet og Miljøenhetens faktaark.  Det benyttes engangsutstyr og desinfeksjonsmidler 

i forbindelse med stellesituasjonen. Det er utarbeidet rutiner for regelmessig vask av leker. 

 

Inneklima/luftkvalitet/varme/lyd 

Ved tilsynstidspunktet hadde barnehagen vært i bruk kun i ca to måneder, og justering og 

innregulering av varme og ventilasjonsanlegget pågikk enda.  

 

 

Vurdering av Aastahagen barnehage  

Aastahagen barnehage har etablert en del rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø, barnehagens 

ledelse har ikke i tilstrekkelig grad gjennomgått forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler med veileder er gjennomgått for i sikre at alle forskriftens bestemmelser er tilstrekkelig 

ivaretatt ved barnehagen. Dokumentasjon av avvik og behandling av disse må forbedres for å sikre 

full oversikt over alle hendelser.  

 

Tilsynet avdekket 4 avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. som må 

rettes. Når Miljøenheten har mottatt bekreftelse på at avviket er rettet vil barnehagen kunne gis 

driftsgodkjenning. 

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.02.2015 på at avvikene er rettet.  

 

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et 

varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid 

§ 14 om retting. 

 

 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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