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Bamsehiet familiebarnehage – rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler – varsel om pålegg 

 

Miljøenheten gjennomførte sammen med Oppvekstkontoret den 12.04.16 tilsyn ved Bamsehiet 

familiebarnehage. Bakgrunnen for tilsynet var henvendelse fra foreldre mottatt av Oppvekstkontoret. 

Bekymringsmeldingen/klagen omhandler hendelser hvor et av foreldrenes barn i to tilfeller skal ha 

blitt funnet utenfor barnehagen av andre personer. Det vises også til en hendelse hvor et annet barn 

fikk klemt fingre i ei dør.  

 

Formålet med Miljøenhetens tilsyn var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse og 

sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).  

 

Oppvekstkontoret førte samtidig tilsyn etter barnehageloven. Oppvekstkontoret skriver egen rapport 

fra tilsynet (sak 16/15815). 

 

1. Sammendrag 
Barnehagen synes å ha fokus på sikkerhet gjennom tilsynsrutiner. Vi vurder likevel uteområdet til 

barnehagen som ikke tilfredsstillende sikret. Tilsynet avdekket også at tidligere påpekte avvik ikke 

var rettet.   

 

Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik. 

 

Avvik 1: Uteområdet er ikke tilstrekkelig sikret mot parkeringsareal og innkjørsel mot øst og  

              nordøst av bygningen.  

Avvik 2: Bad/stellerom er ikke tilfredsstillende ventilert.  

 

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 15.08.2016 på at avvikene er rettet.  
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2. Beskrivelse av Bamsehiet familiebarnehage 
Bamsehiet familiebarnehage er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen eies og drives 

av Tove Thorolvsen, og holder til i leide lokaler i Jarveien 46.  

 

 

3. Reviderte områder og funn 
Tilsynet ble gjennomført som et hendelsesbasert tilsyn med gjennomgang av klagen, barnehagens 

håndtering av hendelser knyttet til sikkerhet, samt gjennomgang av barnehagens rutiner for sikkerhet 

og tilsyn. Ved tilsynet vurderte vi også utformingen og sikringen av uteområdet. 

 

 

Deltakere ved tilsynsmøtet: 

     Anne Lise Skage, styrer og pedagogisk veileder i Bamsehiet familiebarnehage 

Siv Akre, rådgiver Oppvekstkontoret 

Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten 

 

Eier av barnehagen var varslet i forkant av tilsynet, men hadde ikke muligheter til å være tilstede 

under tilsynet. Eier har i etterkant sendt skriftlig redegjørelse via Oppvekstkontoret. Redegjørelsen 

omtaler hendelsene og hvordan barnehagen har håndtert disse.  

 

 

 

3.1. Sikkerhet utendørs 
 

Avvik 1: Uteområdet er ikke tilstrekkelig sikret mot parkeringsareal og innkjørsel mot øst og 

nordøst av bygningen.  

Barnehagen må sikre uteområdet med fastmontert gjerde også mot gårdsplass/parkeringsplass og 

vei. Hull i port mot Vestre Rosten må tettes. 

 

Avviket er hjemlet i forksrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 9 Utforming og 

innredning og § 14 sikkerhet og helsemessig beredskap.  

 

Observasjoner 

I klagen Oppvekstkontoret mottok beskriver foreldre to hendelser hvor deres ene barn har kommet 

seg ut av barnehagens område og blitt funnet utenfor barnehagen av andre personer.  

 

Barnehagen redegjorde ved tilsynsmøtet muntlig for en hendelse da et barn kom bort fra barnehagen 

og ble funnet av en nabo. Barnehagens rutiner for tilsyn med barna er også beskrevet fra eier i 

etterkant.  Barnehagen har rutiner for fordeling av tilsynet for barnegruppa, og rutiner for bruk av 

grind i yttergang. Det ble beskrevet at denne skal være lukket når barna oppholder seg innendørs. I 

følge barnehagen ble ikke rutinene fulgt i forbindelse med den aktuelle hendelsen, verken når det 

gjaldt tilsyn eller lukking av grind innendørs og ytterdører. Etter hendelsen hadde barnehagen 

gjennomgang med foreldre og gjennomgang i personalgruppa, og tilsynsrutinene ble oppfrisket og 

skjerpet inn.  Ved tilsynet ble det lagt fram en beskrivelse av de ulike vaktenes oppgaver, men den 

framlagte internkontrollpermen inneholdt ikke en skriftlig rutine som beskriver rutinen for tilsyn. Noe 

av dette var imidlertid beskrevet i vaktliste for barnehagen. 

 

Foreldrene opplyser i sin klage at det har vært to hendelser, mens barnehagens ledelse bare kunne 

redegjøre for den ene hendelsen. 
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I forbindelse med tilsynsbesøket foretok vi også en befaring /gjennomgang av barnhagens lokaler og 

uteområde. I gangen er det montert trappegrind på avsats/trapptrinn ned mot yttergang/ 

grovgarderobe.  

 

Utendørs er deler av uteområdet gjerdet inn med flettverksgjerde. Deler av dette gjerdet ble utbedret 

etter Miljøenhetens tilsyn mai 2014 (sak 14/27252). Mot parkeringsplass og innkjørsel benyttes lave 

flyttbare ”bukker”/stengsler som markering av uteområdet (se bilde i vedlegg). Ved befaring var 

disse bukkene plassert mellom inngangsdør og parkering, og ned mot uteområdet på vestsiden av 

huset.  Det var også plassert ut noen få meter med høyere gjerde inntil garasje, men denne 

gjerdeseksjonen var ikke fastmontert.  Mot Vestre Rosten er det etablert port i gjerdet. Ved 

befaringen hadde porten hull/åpning med størrelse som tilsa at et barn kan komme seg ut.  

 

Ved tilsynet var det parkert biler på gårdsplassen og inntil husvegg. På østsiden av huset var det ikke 

etablert gjerde/ stengsler mellom parkering og barnas uteområde, og ved tilsynet var det parkert en 

bil på dette området. Styrer i barnehagen beskrev ved tilsynsbesøket at eier av huset og leieboere 

benytter gårdsplassen til parkering, og at det derfor er ønskelig med flyttbare stengsler.  

 

Ved levering og henting av barn benytter foreldre annen parkeringsplass i Jarveien.  

På forespørsel ble det ble ved tilsynet opplyst at barnehagen ikke foretok regelmessig kontroll av 

uteområdet, men at barnehagens eier/personale sa i fra til huseier dersom de så ting som det burde 

gjøres noe med.   

 

 

Vurdering 

Barnehagens rutiner knyttet til utelek synes å ha stort fokus på sikkerhet. Det forutsettes imidlertid at 

rutinene følges. Miljøenheten har vurdert barnehagens uteområde flere ganger, sist ved tilsyn i 2014. 

Slik vi vurderer det har situasjonen i nærområdet og på tomta endret seg siden barnehagen ble 

godkjent. Trafikkbildet har endret seg på tomta/gårdsplassen med flere beboere og flere biler. 

Parkering av biler inntil husvegg skaper uoversiktlige forhold. 

 

Vi vurderer at manglende gjerde/ fysiske stengsler på deler av uteområdet (mot øst), de flyttbare 

bukkene og hull i porten mot Vestre Rosten ikke ivaretar sikkerheten på uteområdet tilfredsstillende. 

 Barnehagen må derfor sørge for gjerde rundt hele uteområdet som barna ikke kan forsere.  

 

Veilederen til forskriften, ”Miljø og helse i barnehagen” (§ 9), viser til at god praksis i barnehagen 

innebærer ”Utearealer som tilrettelegger for variert fysisk aktivitet og ivaretar behovet for sikkerhet 

og universell utforming”. 

 

 

Om barnehagens oppfølging av hendelsene 

I barnehagens beskrivelse av hendelsen som de kjente til, med barnet som ble funnet utenfor 

barnehagen, så erkjenner barnehagen at det var skjedd en svikt i rutinene.  Avviket ble registrert, og 

eier har jobbet mye med hendelsen og sitt personale i ettertid, inkludert ny gjennomgang av rutiner. 

Eier har også hatt mange møter med foreldrene. Vi mener barnehagens håndtering av hendelsen etter 

at den var skjedd er tilfredsstillende.  

 

Det er bekymringsverdig at foreldre melder om to hendelser mens barnehagens ledelse kun kan 

redegjøre for den ene. Begge hendelsene vurderes ut fra foreldrenes beskrivelse som like alvorlige. 

Vi stiller derfor spørsmål om barnehagen har gode nok varslingsrutiner til ledelsen om slike 
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hendelser. Siden barnehagen ikke har noen dokumentasjon på den ene hendelsen, er det vanskelig å 

ettergå denne. 

 

 

3.2 Sikkerhet innendørs  

 

Beskrivelse av hendelsen 

I klagen beskriver foreldre en episode hvor deres sønn har klemt fingre i ei dør og måtte ha legetilsyn 

i etterkant. Styrer ved barnehagen beskriver hendelsen tilsvarende som foreldre, at barnets fingre ble 

klemt i ei innerdør. Barnet fikk vondt, men legebesøk konstaterte at det ikke var brudd i noen fingre.  

 

Vurdering 

Miljøenheten vurderer forholdet/døra slik at dette var et hendig uhell som kan skje. Døra framsto ved 

tilsynet ikke som spesielt tung eller spesiell risikofylt. Vi mener barnehagens håndtering av denne 

hendelsen som tilfredsstillende.  

 

 

 

3.3 Andre forhold avdekket ved tilsynet 

 

Avvik 2: Bad/stellerom er ikke tilfredsstillende ventilert.  

 Barnehagen må sikre tilfredsstillende ventilasjon på badet. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørette helevern i barnehager og skoler § 19 Inneklima og 

luftkvalitet.  

 

 

Observasjoner: 

Ved Miljøenhetens tilsyn i 2010 (sak 10/43593) påpekte vi avvik knyttet til ventilering av bad: 

 

”Ved tilsynsbefaringen var det ikke etablert avtrekksventil på badet. Det er heller ikke etablert 

mulighet for overstrømming av luft på badet fra tilliggende rom.  

Avvik nr 1: Bad er ikke tilfredsstillende ventilert. ” 

Eier har i e-post datert 11.10.2011 bekreftet at det er montert ventil på bad og luftespalte i døra.  

 

Ved tilsynsbesøket 12.04.16 kunne vi ikke se at det var luftespalte i baderomsdøra. Det var montert 

ventil i taket på badet (se bilde i vedlegg), men denne var skrudd helt igjen ved tilsynet. 

 

Vurdering 

En ventil som er skrudd igjen vil ikke ha noen funksjon. Dette, i tillegg til manglende mulighet for 

overstrømming av luft fra tilliggende rom, tilsier at badet/stellerommet ikke er tilfredsstillende 

ventilert. Det er bekymringsverdig at vi ved befaring konstaterer at tidligere påpekte avvik ikke er 

rettet i samsvar med tilbakemelding fra eier. Badet må snarest sikres tilfredsstillende ventilasjon. 

 

Merknad: 

Hylle på bad bør overflatebehandles.  

 

Observasjon 

Ved tilsynet var vi innom badet i forbindelse med kontroll av ventilasjon (se over). Vi registrerte da 
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at det der ble benyttet en hylle i Leca-lignende materiale til oppbevaring av bleier. Denne framsto 

som upusset. 

 

 

Vurdering: 

Upussede overflater i slike leca-materialer vil kunne avgi støv som kan virke irriterende på 

slimhinner. I og med at baderom er et aktuelt sted for overføring av smitte bør også alle overflater 

være glatte og lett vaskbare. Dette gjelder også innredninger som bør være utformet på en slik måte 

at et effektivt renhold kan gjennomføres. Hylla bør derfor overflatebehandles med støvbindende 

maling eller lignende.  

 

 

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, 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: Bilder fra tilsyn 12.04.16 

Kopi med vedlegg: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret 
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