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Bakklandet barnehage  - tilsyn med avdeling Prestekragene, varsel om pålegg  

 

Miljøenheten gjennomførte den 10. og 12. november 2015 tilsyn ved Bakklandet barnehage, 

avdeling Prestekragene 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 

Bakklandet barnehage har etablert et internkontrollsystem som i stor grad også omfatter 

familiebarnehagene under avdeling Prestekragene.  

 

Barnas helse og miljø synes i hovedsak å være godt ivaretatt ved barnehagen, men det ble funnet 

avvik knyttet til sikkerhet, inneklima og smittevern ved noen av hjemmene. Det ble også gitt en 

merknad knyttet til internkontroll. 

 

Fernanda Nissens vei 35 

Avvik 1: Det benyttes felles håndkle ved håndvask. 

 

Gamle Kongevei 

Avvik 2: Speil i hovedoppholdsrom var ikke sikret mot knusing. 

Øvre Petersborggate 2 

Avvik 3: Det er ikke tilstrekkelig friksluftstilførsel i leke/oppholdsrom 

Avvik 4 : Huskestativ på uteområdet er ikke tilstrekkelig sikret 

  

 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 01.04.2016 på at avvikene er rettet. Bekreftelsen skal 

inneholde beskrivelse av hvordan avvikene er rettet.  
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2. Beskrivelse av Bakklandet barnehage avdeling Prestekragene 

Bakklandet barnehage avdeling Prestekragene gir et tilbud til de minste barna i familiebarnehager. 

Familiebarnehagene holder til hos assistenter i deres private hjem. Hvert hjem kan ha inntil 5 barn i 

alderen 0-6 år, fortrinnsvis 4 barn i alderen 0-3 år. I tillegg benyttes baselokaler inne på Bakklandet 

barnehage. For tiden har barnehagen knytte til seg 5 hjem, samt at en barnegruppe har fast 

tilholdssted i baselokalene.   

 

Dokumentunderlag: 

Godkjenning av hjem i Fernanda Nissens vei 35 (sak 10/2808) 

Godkjenning av hjem i Gamle Kongevei 36 (sak 08/41285) 

Godkjenning av hjem i Øvre Petersborggate 2 (sak 08/41366) 

Godkjenning av hjem i Jørgen Bjelkes gate 3  (sak 08/36067) 

Godkjenning av hjem i Lillegårdsbakken 32 (sak 14/27604) 

 

Deltakere ved tilsynet 

Marianne Schjetne, styrer Bakklandet barnehage 

Ildrid Ljøkjell Kiplesund, pedagogisk leder 

Anita Andersen Lund, vikarassistent Bakklandet barnehage 

Assistenten/eierne av familiebarnehagehjemmene 

Anne-Karin Baggerud, rådgiver Oppvekstkontoret 

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

 

3. Reviderte områder og funn 

Tilsynet hadde fokus på internkontroll, ivaretakelse av krav stilt ved godkjenning, samt at det ble 

gjennomført en befaring av lokalene/hjemmene.  

 

3.1 Kontroll av godkjenningsvedtak  

Ved godkjenningen av familiebarnehagene ble det for de fleste hjemmene stilt en rekke krav. Disse 

ble gjennomgått ved tilsynet. I tillegg ble det foretatt en generell befaring av lokalene/hjemmene.  

Nedenfor er funn ved tilsynet beskrevet og sortert på adresse. 

Fernanda Nissens vei 35 

Avvik 1: Det benyttes felles håndkle ved håndvask. 

   Hender må tørkes med engangs papirhåndklær, alternativt egne håndklær som ikke deles 

med andre og oppbevares adskilt. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 17 Smittevern. 

   

Observasjon: 

På bad ble det benyttet et felles håndkle.  

 

Vurdering 

Bruk av felles håndkle vil kunne føre til smittespredning av sykdommer. Hender må tørkes med 
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engangs papirhåndklær, alternativt egne håndklær som ikke deles med andre og oppbevares adskilt. 

 

Gamle Kongevei 36  

Avvik 2: Speil i hovedoppholdsrom var ikke sikret mot knusing. 

   Usikret speil må sikres mot knusing eller fjernes.  

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og 

helsemessig beredskap. 

 

Observasjoner: 

Speil i hovedoppholdsrom var ikke sikret mot knusing. 

 

Vurdering 

Dersom usikret speil knuses, vil det kunne dannes skarpe skår, som kan gi kuttskade. Speil må 

sikres slik at dette ikke kan oppstå. 

 

Øvre Petersborggate 2  

Avvik  3: Det er ikke tilstrekkelig friskluftstilførsel i leke/oppholdsrom  

    Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler alltid er åpne i barnehagens 

   åpningstid.  

 

Avvik 4: Huskestativ på uteområdet er ikke tilstrekkelig sikret 

Huskestativet må sikres mot velting.  

 

 

Lokalene ble godkjent i vedtak datert 11.02.09 under følgende forutsetninger: 

1. Alle familiebarnehagens lokaler skal være forsvarlig barnesikret. 

2. Det må sikres tilfredsstillende frisklufttilførsel i lokalene. 

3. Alt lekeplassutstyr og uteområder som brukes av barnehagens barn skal være 

tilfredsstillende barnesikret. 

 

Ventilasjon 

Observasjon: 

Ved tilsynet var det etablert friskluftsventil i yttervegg på lekerom. Denne var lukket ved tilsynet. 

Eier opplyste at det ofte opplevdes trekk fra ventilen, og at den dermed ble lukket.  Vi så også at det 

var plassert madrass/sitteplass rett under ventil/vindu.  

 

Vurdering 

For å sikre et visst luftskifte er det viktig at friskluftsventilene er åpne. Leke- og oppholdsrom  bør 

møbleres slik at det kan plasseres varmeovner under vinduer for å redusere kaldras fra åpne vindu 

og ventiler.  

 

Dårlig luftkvalitet kan føre til tretthet, konsentrasjonsvansker hodepine, irritasjoner og hudplager. 

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler er åpne i barnehagens åpningstid.  

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 19 Inneklima. 

Luftkvalitet.   
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Uteområdet 

Observasjon 

I godkjenningsbrevet fra 2009 ble det påpekt sikkerhetsmangler ved huskestativ i hagen. Ved 

tilsynet 12.11.15 observerte vi at en av huskene var fjernet slik at avstanden mellom huskene var 

større. 

Huskestativet var ikke fundamentert, men var festet på planker. Eier opplyste at huskestativet ble 

flyttet rundt etter behov for å unngå slitasje på plen/fallunderlaget.  

 

Vurdering 

Vår vurdering ar at huskestativet ikke er tilstrekkelig sikret mot velting. Velting av huskestativet 

kan føre til skader på barn. Huskestativet må fundamenteres/festes til bakken, og/eller det må 

påmonteres lengre/tyngre planker. Vi viser til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.  

 

Barnesikring 

Vurdering 

Sikringstiltak beskrevet i godkjenningen fra 2009 var i hovedsak iverksatt ved tilsynet. Koketoppen 

er utformet slik at barn ikke kan slå på kokeplatene, men det var ikke montert kasserollevern som 

hindrer tilgang til varme kasseroller. Det ble ved tilsynet opplyst at det ble laget varmmat 

(hovedsaklig havregrøt til frokost) kun før barna kom om morgenen, eller når det var flere voksne til 

stede.  Vi vurderer dette som tilfredsstillende. Rutinene rundt matlaging og sikkerhet bør 

skriftliggjøres.  

 

Jørgen Bjelkes gate 3   

Vilkårene fra godkjenning var oppfylt.  

Vi anbefaler at vifte på badet går når barna oppholder seg innendørs for å bedre luftskiftet i 

lokalene.  

 

Lillegårdsbakken 32  

Det var ikke knyttet vilkår til godkjenningen. Vi avdekket ikke avvik ved tilsynet.  

 

3.2. Internkontroll og avvikshåndtering 

 

Merknad: Barnehagen bør i større grad skriftliggjøre de rutinene som er spesielt for hvert hjem. 

  

Vurdering 

Miljøenheten førte tilsyn med Bakklandet barnehages internkontrollsystem i 2014, og barnehagen 

har jobbet med internkontrollsystemet i etterkant av dette. Avdeling Prestekragene følger i hovedsak 

interkontrollsystmet ved hovedbarnehagen, men det er gjort noen tilpasninger til 

familiebarnehagehjemmene. Assistentene er kjent med rutiner gjennom felles gjennomganger på 

personalmøter m.m. Det er plassert ut IK-perm i hvert hjem. IK-perm for både baselokalene og 

hjemmene ble framlagt ved tilsynet. Assistentene kvitterer ut gjennomført praksis, som renhold m.m. 

 

Barnehagen bør i større grad skriftliggjøre de rutinene som er spesielt for hvert hjem, som for 

eksempel rutiner for brannvern, soverutiner, sikkerhetskontroller utendørs, rutiner for oppbevaring 

av mat, hvilke leker som vaskes når, m.m. 
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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 bekreftelse innen fristen, 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 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Kopi: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret v/ Anne-Karin Baggerud 
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