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Vikåsen og Presthus Gård barnehage - tilsyn 4.12.2014 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 den
4.12.2014 tilsyn ved Vikåsen og Presthus Gård barnehage.
Tilstede ved befaringen var:
Renate Kvivesen, enhetsleder Vikåsen og Presthus Gård barnehage
May Kristensen, fagleder
Tony Eriksen, områdeleder drift barnehager Trondheim eiendom
Terje Iversen, driftsoperatør Trondheim eiendom
Magnus Wold Jensen, driftsoperatør Trondheim eiendom
Fra miljøenheten møtte
Elin Grønvold. Aunet, rådgiver
Rune Berg, rådgiver
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 den 4.12.2014 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.:
Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM
233/15

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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 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.
Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012
Dokumentasjon av avvik (jf §4)
Det ble opplyst at barnehagen bruker kommunens elektroniske avvikssystem (TQM avvikssystem)
for melding av avvik. De enkelte avdelingene melder selv avvik inn i systemet. Det er foretatt en
gjennomgang med de ansatte over hva som skal meldes i systemet og hvordan det skal reporteres.
Barnehagene har i tillegg en egen vaktmesterbok for mindre feil og mangler, samt egne rutiner for
melding av skader på barn.
På forespørsel om avviksprosedyre ble miljøenheten forevist en avviksrutine fra Tromsø kommune.
Dette er et godt eksempel på en avviksprosedyre, men den er ikke representativ for hvordan
avvikshåndteringen foregår ved Vikåsen og Presthus Gård barnehage.
Merknad 1: Barnehagen må tilpasse rutine for avvikshåndtering, eller etablere en egen prosedyre
for avvikshåndtering, slik at den gjenspeiler praksisen ved Vikåsen og Presthus Gård
barnehage.
Retting av bygningsmessige avvik (jf §4)
Det ble opplyst at det er flere bygningsmessige forhold det er meldt avvik på og som er under
utbedring. Blant annet gjaldt dette trappa opp til 2. etasje ved Presthus Gård, hvor rekkverket er
vurdert til å være for lavt. Det er bestilt nytt rekkverk som skal være på plass før julen 2014.
Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4)
Det ble opplyst at barnehagen har foretatt en gjennomgang av hele internkontrollsystemet i
forbindelse med at ny veileder til forskriften kom våren 2014. Alle ansatte skal ha fått en
gjennomgang av systemet.
Det er utarbeidet et årshjul for arbeidet med HMS, som også omfatter barnas helse, miljø og
sikkerhet. Den årlige samlede gjennomgangen av avvik og rutinebeskrivelser bør også synliggjøres i
et slikt årshjul.
Sikkerhet på utelekeplass (jf §14)
Kommunens lekeplasskontrollører foretar kontroll av barnehagens lekeplassutstyr en gang hvert år.
Rapport for 2014 kunne ikke forevises ved tilsynet. Begrunnelsen ble oppgitt å være problemer med
dropbox. Styrer ved barnehagen var ukjent med hvilke avvik og merknader som avdekket i etterkant
av denne kontrollen.
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Miljøenheten har forståelse for at det har vært en del problemer i forbindelse med overgangen til en
elektronisk løsning på rapporteringen etter lekeplasskontrollen, og har også tidligere diskutert dette
med Trondheim eiendom. Det er en stor svakhet med systemet i dag at styrer ved barnehagen ikke
rutinemessig får melding om hvilke mangler som blir avdekket ved slike kontroller. Styrer sitter
ansvarlig for barnas sikkerhet og må kunne, ut i fra en risikovurdering, avgjøre om det skal
iverksettes avbøtende tiltak der hvor det påvises forhold som kan medføre risiko for barn.
Merknad 2: Trondheim eiendom må sammen med barnehagens ledelse avklare hvordan rapport
fra årlig ettersyn med lekeplassen og oppfølging av denne skal gjøres kjent for
barnehagen.
Driftsoperatør gjennomfører i tillegg kontroll av utelekeplassen i samsvar med prosedyre fra
Trondheim eiendom. Siste rapport ble forevist. Barnehagen går også daglige runder på
utlekeplassen. Det er tidligvakta som går disse rundene før barna slippes ut. Dette er en generell
runde hvor det ikke er definert egne kontrollpunkter eller sesongmessige utfordringer.
Merknad 3: For å sikre systematikk og forutsigbarhet bør det utarbeides en momentliste over alle
forhold som skal kontrolleres daglig av tidligvakta. Denne listen bør også tilpasses
årstidsvariasjoner, da det eksempelvis kan være problemer med giftig sopp på høsten
og hardt fallunderlag (is) på vinteren.
Sikkerhet på innendørs lekeareal (jf §14)
Avdelingene gjennomfører kontroll av barnas arbeidsmiljø 1 gang per år, og benytter sjekkliste med
utkvittering som grunnlag for gjennomgangen. Siste gjennomført den 13.11.2014.
Vask av leker (jf §17)
Barnehagen vasker som hovedregel leker hver måned. Gjennomført lekevask kvitteres ut på liste.
Ved smittesituasjoner er det etablert rutiner som medfører intensivert renhold. Det ble opplyst at
leker som ofte puttes i munnen vaskes hver 14. dag. Dette kommer ikke fram av kvitteringslisten og
bør også spesifiseres i rutinen. Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14.dag
gjelder de lekene som de minste barna ofte putter i munnen. Hver avdeling bør derfor foretas en
risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder, og etableres tilfredsstillende rutiner for
vask av disse.
2.

Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler

Inneklima/luftkvalitet
Det er rapportert om varierende luftkvalitet, spesielt ved Vikåsen barnehage. Det er foretatt
inneklimamålinger i 2012 på kontorene til de ansatte, men ikke i oppholdsarealet til barna.
Ventilasjonsanlegget er gammelt (21 år) og til tross for regelmessig service fungerer ikke anlegget
optimalt.
Avvik 1:

Brukere av bygget melder at det oppleves dårlig inneklima i lokalene.
Det må gjennomføres inneklimamålinger. Målingene må foretas under normal drift og etter
”Retningslinjer for gjennomføring og rapportering av måling av CO2 i romluft i skoler og
barnehager”. Barnehagens ledelse må peke på arealer som er problematiske med henblikk
på inneklima, og målingene må utføres i samsvar med dette.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 19.
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Sikkerhet på barnehagens innelekeområde.
Det ble ved befaringen påpekt forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette dreide seg
om manglende skåldesperre på tappested tilgjengelig for barn på begge hus. Alle vannkraner
tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 oC.
Avvik 2.

Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
Alle tappesteder tilgjengelig for barn må sikres. Dette kan gjøres enten ved å montere
skåldesperre på tappestedet eller på annen måte sikre at tappepunktet ikke er tilgjengelig.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14
Miljøenhetens konklusjon
Vikåsen og Presthus Gård barnehage har etablert et internkontrollsystem og et
avviksbehandlingssystem som synes å tilfredsstille forskriftens krav til systematikk og
dokumentasjon.
Befaringen avdekket sikkerhetsmangler på innelekeområdet som må rettes samt mulige problemer
med tilstrekkelig ventilasjon som må undersøkes.
Tilsynet avdekket 2 avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. som må
rettes.
Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 15.03.15 på at avvikene er rettet.
Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten
å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene 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

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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