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Nypvang barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler  
 

Miljøenheten gjennomførte den 19.4.2016 tilsyn ved Nypvang 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 

Nypvang barnehage har etablert et internkontrollsystem som synes å være innført i den daglige 

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

 

2. Beskrivelse av Nypvang barnehage 

Nypvang barnehage ligger på Leinstrand. Barnehagen flyttet inn i nye lokaler i februar 2008 og har 

ca 70 barn i alderen 0-6 år fordelt på 5 grupper med lik aldersammensetning. 

 

Deltakere ved tilsynet 

 Marianne Snøan, enhetsleder Nypvang barnehage 

 Trude Wagnild, spesialpedagog Nypvang barnehage 

Bente Løvlie Høier, sjefingeinør 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. 
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3.1. Internkontroll  

 

Merknad 1 – Internkontrollsystemet bør revideres. 

Vurdering: 

Barnehagen bruker Kvaliteket aktivt i sitt internkontrollarbeid hvor også barnehagens egne rutiner i 

stor grad er lagt inn i tillegg til de sentrale, generelle rutinene i Trondheim kommune.  Miljøenheten 

påpeker følgende forbedringspotensial knyttet til systemet: 

 Det brukes ulike sjekklister for å dokumentere de ulike aktivitetene i internkontrollen. Der 

hvor det er aktuelt, bør de generelle rutinene henvise til de ulike sjekklistene som brukes. 

 Det utføres ulike risikovurderinger som grunnlag for de styringsrutinene som finnes. Disse må 

skriftliggjøres og systematiseres i større grad. 

 Barnehagen synes å ha en god praksis på å revidere systemet. Denne praksisen bør nedfelles i 

en skriftlig rutine.  

 Det er utarbeidet en egen variant av den generelle avviksrutinen fra Trondheim kommune. 

Hvordan de ulike avvikene som fanges opp etter eksempelvis vernerunder, sikkerhetsrunder, 

skader på barn, etc. bør også beskrives i denne rutinen.  

 Rutinen for lekevask angir at lekene skal vaskes en gang per måned. På sjekklista er det 

angitt hver 14. dag for småbarn. Sjekklista er i tråd med anbefalingene og rutinen bør endres i 

tråd med dette.   

 Temperaturen i kjøleskapet registreres hver mandag. Enkelte lett bedervelige næringsmidler 

kan bli helseskadelige i løpet av perioden før neste registrering dersom de blir oppbevart ved 

for høy temperatur. Rutinen 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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Marianne Langedal 

miljøsjef 

Rune Berg 

rådgiver 
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