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Nidaros barnehager (Kongsgården og Singsaker) - tilsyn etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg
Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte 28.05.13
tilsyn ved Singsaker og Kongsgården. Tilstede ved befaringen var fra Nidaros barnehager:
enhetsleder Ellen Marie Skjølsvold, Wenche Nordtvedt, Kathrine Tvinnereim, Oddveig Breivold,
Cathrine Johansen, og fra Miljøenheten Elin Grønvold Aunet og Bente Løvlie Høier.
Bakgrunn for tilsynet:
Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle
barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på:
 Avviksbehandling og revisjon av rutiner jfr §4 Internkontroll
 Kontroll av sikkerhet jfr §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
 Smittevern og rutiner for lekevask jfr §17 Smittevern
Formålet med tilsynet 28.05.13 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og granske
barnehagens fremlagte dokumentasjon.
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.
 Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,
men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.
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.
Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM
141464/13

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no
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Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Beskrivelse av barnehagene
Singsaker og Kongsgården barnehager, utgjør sammen med Klæbuveien barnehage, Nidaros
barnehager. Singsaker barnehage har en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling og Kongsgården
barnehage har en avdeling for barn i alderen 2-6 år.
1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012
Blir avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler dokumentert skriftlig?(§4)
Barnehagene har tatt i bruk kommunens elektroniske avvikssystem TQM til større avvik. Alle
ansatte har fått orientering om systemet, og melder avvik selv. Ledelsen opplyste ved tilsynet at det
registreres få avvik og forbedringsmeldinger. Det bør derfor foretas en vurdering av årsaken til
dette, og om tiltak skal gjøres for å fange opp aktuelle hendelser/avvik/forbedringsmeldinger, som
igjen kan bidra til en utvikling av internkontrollsystemet.
Vaktmesterbok benyttes for å melde punkter til driftsoperatør, som fortløpende kvitterer ut
gjennomførte tiltak. Ved hastesaker kontaktes driftsoperatør per telefon.
Skader på barn meldes skriftlig på eget skademeldingsskjema eller på småskadeskjema og
samleskjema. Ledelsen foretar gjennomgang av meldte skader på barn fortløpende, men bør foreta
samlet gjennomgang årlig for å avdekke eventuelle gjentatte hendelser/situasjoner.
Enkelte avvik og skader/nestenulykker tas opp fortløpende i avdelingsmøter og lignende. I tillegg
foretar ledelsen en gjennomgang av siste års hendelser/avvik årlig. Dette er beskrevet på enhetens
årshjul for HMS.
Er alle registrerte bygningsmessige avvik (inkl lekeplassutstyr) rettet?(§4)
Det ble ved tilsynet opplyst at barnehagene ikke har åpne bygningsmessig avvik. Ved Singsaker
barnehage har barnehagens meldt fra om mangelfullt vedlikehold av støygjerde ut mot Eidsvolds
gate. Dette vil kunne begrense effekten av støyskjermen, men utgjorde ikke en sikkerhetsrisiko ved
tilsynet.
Det ble ved tilsynet fremlagt kontrollskjema for Singsaker barnehage for siste lekeplasskontroll,
utført i mai 2012. Det ble da påvist kun c-feil. Kontrollskjema viste utkvittering av flere punkter.
Er det i 2012 foretatt en gjennomgang av rutiner som gjelder barnas arbeidsmiljø? (§4)
Barnehagens ledelse har i liten grad startet et arbeidet for å supplere de generelle rutinene i
kommunens kvalitetssystem ”Kvaliteket” med egne rutiner. Det er utarbeidet en kortversjon av
internkontrollsystemet, hvor viktige skriftlige rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø er samlet.
Denne deles ut til nyansatte. En del rutiner gjennomgås med ansatte på
planleggingsmøter/personalmøter. Ledelsen bør vurdere hvordan ansattes kjennskap til
barnehagenes rutiner kan dokumenteres. Dette kan skje f.eks ved årlig gjennomgang av rutiner på
faste møter.
Barnehagen bør synliggjøre alle systematiske kontroller og gjennomganger som har betydning for
barnas arbeidsmiljø i et årshjul. Punkter som bør fastsettes på et årshjul er brannøvelser,
førstehjelpsopplæring, vernerunder inklusive fokus på barns sikkerhet, kontroll av lekeplassutstyr,
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gjennomgang av meldte avvik og skademeldinger, gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas
arbeidsmiljø og bygningsmessige kontroller (ventilasjon, brannalarmanlegg etc).
Har alt personale i barnehagen gjennomført førstehjelpsopplæring i løpet av de siste 2 år?(§15)
Alle ansatte har gjennomført førstehjelpskurs og brannvernkurs i løpet av siste 2 år. Det foreligger
oppmøteliste som viser hvem som har deltatt på kurs.
Er kontroll av sikkerhet på innendørs lekeareal gjennomført og dokumentert i 2012? (§14)
Det gjennomføres årlige vernerunder på barnehagen, sist gjennomført i april 2012. Disse har mest
fokus på de ansattes arbeidsmiljø, men en del forhold gjelder også barns arbeidsmiljø. I tillegg
gjennomføres kontrollrunde med fokus på sikkerhet for barn, hvor sjekkliste benyttes. Siste utfylte
sjekkliste for Singsaker barnehage var datert mai 2012, sjekkliste for Kongsgården barnehage ble
ikke kontrollert ved tilsynet.
Er kontroll av sikkerhet på utelekeplassen gjennomført og dokumentert i 2012?(§14)
Lekeplassutstyret kontrolleres hvert år av driftsoperatør og verneombud. Dette var dokumentert med
utfylt sjekkliste fra april 2012 i driftspermene ved barnehagene.
Barnehagens ansatte foretar daglig inspeksjon av lekeområdet. Det foreligger ikke sjekkliste eller
lignende over hvilke punkter som skal kontrolleres. Det bør gjennomføres en risikovurdering av
utelekeområdet og punkter som skal kontrolleres daglig bør presiseres. Dette kan være kvalitet på
fallunderlag, forekomst av vanndammer, problemer med port etc. Barnehagene bør etablere rutiner
for kvittering av gjennomførte kontroller.
Driftsoperatør gjennomfører og kvitterer for visuell kontroll av lekeplassen hver måned. I tillegg
foretar kommunens lekeplasskontrollører kontroll av barnehagens lekeplassutstyr en gang hvert år.
Kontrollskjema for siste lekeplasskontroll ved Singsaker i mai 2012 ble forelagt ved tilsynet. Det
ble da påvist kun c-feil. Kontrollskjema viste utkvittering av flere punkter.
Barnehagens ledelse kunne ved tilsynet bekrefte at lekeplasskontroll også var utført ved
Kongsgården barnehage, men skjema for dette ble ikke gjennomgått ved tilsynet.
Miljøenheten forventer at C-feil avdekket ved kontroll utbedres så snart det lar seg gjøre, og at
behovet for avbøtende tiltak vurderes.
Hvor ofte gjennomføres vask av leker på småbarnsavdeling?(§17)
Det ble ved elektronisk tilsyn svart at lekevask skal utføres fire ganger årlig, og at leker som puttes
mye i munnen vaskes ukentlig. Dette er i samsvar med anbefalingene, som sier at leker som
erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig og skal vaskes minst hver 14.dag. Vi viser
til Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes
faktaark ”Hygiene i barnehager og skoler” (revideres mars 2013).
2.

Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde.
Det ble ved befaringene påpekt enkelte forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette
dreide seg om manglende sikring av speil og manglende skåldesperre på kjøkken i ”Oppigard” ved
Singsaker barnehage. Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagens innelekeområde og
avdekkede avvik må rettes.
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Fra forskriftens § 14: ”Sikkerhet og helsemessig beredskap. Virksomheten skal planlegges og drives
slik at skader og ulykker forebygges…”
Avvik nr.1: Sikkerheten på barns innelekeområde ved Singsaker barnehage er ikke tilstrekkelig
ivaretatt.
Miljøenhetens konklusjon
Singsaker og Kongsgården barnehager har etablert rutiner for avvikshåndtering og for å kontrollere
sikkerhet innendørs og utendørs. Tilsynet avdekket 1 avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v. som må rettes
Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.09.13 på at avviket 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 avviket 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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