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Iladalen barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v. – varsel om pålegg
Miljøenheten gjennomførte den 22.10.2015 tilsyn ved Iladalen 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
Iladalen barnehage har etablert et internkontrollsystem som synes å ivareta forskriftens
bestemmelser. Barnehagens har et generelt forbedringspotensiale på den skriftlige
dokumentasjonen knyttet til internkontrollarbeidet. Barnas miljø, helse og sikkerhet synes i stor
grad å være ivaretatt ved barnehagens inne- og uteområde. Det ble ved tilsynet avdekket 3 avvik
og gitt 1 merknad.
Avvik 1:

Iladalen barnehage mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.
Barnehagen må utarbeide en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik og
mangler skal meldes, dokumenteres og håndteres.

Avvik 2:

Tappested på kjøkken er ikke skåldesikret.
Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke
overskrider 38 oC

Avvik 3:

Fallunderlag under huske har ikke tilfredsstillende falldempende effekt.
Barnehagen må sikre at fallunderlaget har tilfredsstillende falldempende effekt.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.
Frist for retting av avvik
Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.1.2016 på at avvikene er rettet.
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2. Beskrivelse av Iladalen barnehage
Iladalen barnehage er en basebarnehage for 68 barn i alderen 0 til 6 år. Barnehagen sto ferdig
våren 2005.
Deltakere ved tilsynet
Monica Torsetnes, styrer Iladalen barnehage
Trine Letnes, pedagogisk leder Iladalen barnehage
Håvard Dahl, driftsoperatør Trondheim eiendom
Elena Westrum, prosjekltleder vedlikehold Trondheim eiendom
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten
3. Reviderte områder og funn
Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf §
4). I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet.
3.1. Internkontroll - avvikshåndtering
Avvik 1:

Iladalen barnehage mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.
Barnehagen må utarbeide en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik og
mangler skal meldes, dokumenteres og håndteres.

Observasjon:
Barnehagen har en avviksrutine i praksis, men mangler en skriftlig rutine
Vurdering:
Regelverket tilsier at det skal etableres et internkontrollsystem ved enheten, jf § 4 i forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Skolens ledelse har ansvar for at det etablerte
internkontrollsystemet følges opp og dokumenteres i tilstrekkelig grad. Skoler og barnehager
omfattes videre av bestemmelsene i internkontrollforskriften som stiller krav om skriftlig
avvikshåndtering, jf § 5.7 i internkontrollforskriften.
Miljøenheten vurderer det slik at virksomheten sannsynligvis har god praksis på å rette opp avvik,
men at det er mangler knyttet til en egen prosedyre for avvikshåndtering. Det må etableres en
prosedyre som beskrivelse av hvordan avvik (inklusive skader) skal avdekkes, meldes,
dokumenteres og behandles
Varslet er gitt med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4,
internkontroll, jf internkontrollforskriften § 5.7.
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3.2. Internkontroll - generelt
Merknad – Internkontrollsystemet bør revideres.
Vurdering:
Barnehagen synes generelt sett å ha jobbet godt og systematisk med internkontrollsystemet.
Miljøenheten mener likevel barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold
knyttet til systemet:





Akutte situasjoner som oppstår blir tatt tak i med en gang, men disse registreres ikke som
avviksmeldinger
Mye av avviksdokumentasjonen finnes i e-postsystemet. Det anbefales at disse
systematiseres og samles et sted, eller at de overføres til avviksskjema (kvaliteket) slik at
det sikres en god oversikt og sporbarhet i systemet.
Ledelsen ved barnehagen er kjent med ny veileder til forskriften, men har ikke systematisk
gjennomgått denne.
Barnehagen har foretatt flere risikovurderinger knyttet til sine driftsrutiner, men mye av dette
arbeidet er ikke skriftlig dokumentert.

3.3. Sikkerhet for barn på innelekeområdet
Avvik 2:

Tappested på kjøkken er ikke skåldesikret.
Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke
overskrider 38 oC

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14.
Observasjon
Kjøkkenvasken er ikke sikret mot skålding.
Vurdering
Barn har tynnere og mer ømfintlig hud enn voksne og er således mer utsatt for skåldings- og
forbrenningsskader. Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke
overskrider 38 oC.
3.4 Sikkerhet for barn på utelekeområdet
Avvik 3:

Fallunderlag under huske har ikke tilfredsstillende falldempende effekt.
Barnehagen må sikre at fallunderlaget har tilfredsstillende falldempende effekt.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14.
Observasjoner
Huskestativet står i et sandbasseng. Fallunderlaget rett under huska var ved tilsynet hardt. Det ble
opplyst at underlaget var blitt frest opp flere ganger tidligere i år.
Vurdering
Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Fallunderlaget rett
under huska var ved tilsynet hardt og gir ikke den forventede falldempende effekten. Siden
underlaget ble frest opp flere ganger siste sesong, mener Miljøenheten at fallunderlagets
sammensetning er lite egnet for å redusere skader ved fall fra huska.
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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.
Forhåndsvarsel om pålegg
Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen (15.01.2016), kan miljøsjefen gi barnehagen
pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg
kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om
folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om
melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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