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Hårstad barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler  
 

Miljøenheten gjennomførte den 20.5.2016 tilsyn ved Hårstad barnehage. Formålet med tilsynet var å 

vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995). 

 

1. Sammendrag 

Hårstad barnehage har etablert et internkontrollsystem som i stor grad synes å være implementert i 

den daglige driften. Systemet har rom for forbedring. Det ble ved tilsynet ikke avdekket avvik.  

 

2. Beskrivelse av Hårstad barnehage 

Hårstad barnehage ble åpnet i desember 2006 og har i dag 74 barn og 21 ansatte. Barnehagen består 

av seks aldersdelte grupper fordelt i en småbarnsbase og en storbarnsbase. Hårstad barnehage ble 

slått sammen med Rognbudalen barnehager fra 01.03.2016.  

 

3 Reviderte områder og funn 

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf 

forskriftens § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet.  

 

Deltakere ved tilsynet 

 Lisbeth Jørgensen, enhetsleder Hårstad barnehage 

 Trine Smestad, fagleder Hårstad barnehage 

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 
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3.1. Internkontroll 

Merknad 1 – Internkontrollsystemet bør revideres. 

Vurdering: 

Det meste av internkontrollarbeidet er lagt inn i Kvaliteket i tillegg til at det eksisterer en HMS-perm 

på hver avdeling. Barnehagen har tatt utgangspunkt i mye av det som fungerte fra Rognbudalen 

barnehage. Ikke alt er systematisk implementert. Systemet har et forbedringspotensial på følgende 

områder: 

 Det er presentert en relativt omfattende liste over regelverk i ”Plan for miljørettet helsevern”. 

 Flere av forskriftene som nevnes i denne listen er lite eller ikke relevant for Hårstad 

barnehage. Det anbefales at listen revideres til å fokusere på det viktigste regelverket relatert 

til den daglige driften. 

 Det er utarbeidet en egen avviksrutine som legger opp til å melde avvik i Kvaliteket. Avvik 

avdekket etter sjekkrunder følges ikke opp etter denne prosedyren, men gjennom en 

handlingsplan. Denne praksisen bør også beskrives i avviksrutinen.  

 Rutinen for lekevask angir at lekene skal vaskes en gang per måned. I årshjulet er det angitt 

hver 14. dag for leker som oftest puttes i munnen. Årshjulet er i tråd med anbefalingene og 

rutinen bør endres i tråd med dette.   

 Barnehagens prosedyre sier at temperaturen på kjøleskapet skal leses av daglig. Det er 

utarbeidet en sjekkliste hvor temperaturen i kjøleskapet registreres en gang per uke. Enkelte 

lett bedervelige næringsmidler kan bli helseskadelige i løpet av perioden før neste registrering 

dersom de blir oppbevart ved for høy temperatur. Sjekklisten bør fange opp dette med 

hyppigere kontroller.  

 

4. Regelverk 

   Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med 

veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.  

 

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. 

 

Rapporten 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. 
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