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Berg barnehage - tilsyn 03.06.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler - 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 03.06.14
tilsyn ved Berg barnehage.
Tilstede ved befaringen var:
Lisbeth Juul Helliksen, styrer Berg barnehage
Toril Wettland, verneombud Berg barnehage
Fra miljøenheten møtte:
Elin G. Aunet, rådgiver
Bente L. Høier, sjefingeniør
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 03.06.14 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.
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 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.
Beskrivelse av barnehagen
Berg barnehage er foreldredrevet og medlem av Trondhjems asylselskap og Private barnehagers
landsforbund. Lokaler og bygg ved Berg barnehage (Parken og Hagen) eies av foreldrestyret, mens
lokalene ved Frydenberg eies av Stiftelsen Frydenbergveien 23 som fester tomten av Trondheim
kommune. Foreldrestyret ved Berg barnehage har alt ansvar for vedlikehold av bygningsmassen og
uteområdene.
Berg barnehage har 26 barneplasser ved Hagen, 12 plasser ved Parken og 29 plasser ved
Frydenberg.
1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012
Dokumentasjon av avvik (jf §4)
Ansatte melder avvik skriftlig til styrer via avviksskjema. Dette gjelder alle typer avvik
(bygningsmessige forhold, rutinemessige forhold og mindre ulykker). Avviksskjema inneholder
beskrivelse av avviket, beskrivelse av tiltak, ansvar og utkvittering. Vaktmesterbok benyttes for å
melde feil og mangler til vaktmester, som kvitterer ut når ting er gjennomført.
Styrer har det daglige ansvaret for vedlikehold og har mandat til å bestille bygningsmessige arbeider
inntil 75.000. Større arbeider skal vedtas av barnehagens styre.
Utfylte avviksskjema oppbevares i perm tilgjengelig for styrer og verneombud. Verneombud har
delegert ansvar for å følge opp HMS spesielt, og oppsummerer registrerte avvik i egen
avviksoversikt med utkvittering når avvik er rettet. Avvik og andre forhold knyttet til HMS for barn
og voksne behandles på månedlige personalmøter (eget HMS-kvarter), og det føres referat fra disse
møtene. I barnehagens HMS årshjul er det beskrevet samlet gjennomgang av avvik 2 ganger årlig.
Skader på barn registreres på eget skademeldingsskjema, og det er etablert et system for melding av
større skader til forsikringsselskapet.
Bestemmelsene om internkontroll stiller krav til at man skal jobbe forebyggende. For å avdekke om
gjentatte hendelser gir behov for prosedyreendringer i internkontrollsystemet, for å avdekke trender,
er det avgjørende at man har en oversikt over alle avvik, og kan gjennomgå disse. Berg barnehage
synes å ha etablert et system med rutiner som kan ivareta forskriftens bestemmelser om systematisk
forebyggende arbeid samt dokumentasjon av dette.
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Retting av bygningsmessige avvik (jf §4)
Det ble ved tilsynet opplyst at det er bestilt utbedring av akustiske forhold etter tilsyn fra
Arbeidstilsynet. Det ble også opplyst at vaktmester vil foreta nærmere vurdering av et lekeapparat ved
Frydenberg i sommer på bakgrunn av vernerunde.
Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger vedlikeholdsplan for bygningene eller utelekeplassene.
Det bør utarbeidet vedlikeholdsplan slik at større bygningsmessige arbeider kan planlegges og
samkjøres med andre tiltak.
Merknad nr.1:Det bør utarbeides vedlikeholdsplan for bygningene og utelekeplassene.
Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4)
Barnehagens rutiner knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er
skriftliggjort og samlet i en Sikkerhetsperm. Gjennomgang av denne permen er fastlagt på HMSårshjul, og det er etablert rutiner som skal sikre at alle ansatte og vikarer gjør seg kjent med disse
bestemmelsene hvert år. Sikkerhetspermen gjennomgås fortløpende på månedlige personalmøter.
Sikkerhetsperm med revisjonsdato mai 2014 ble fremlagt ved tilsynet.
Andre internkontrollrutiner ligger tilgjengelig for ansatte undersidene for Berg barnehage på
nettsidene til Private barnehagers landsforbund (PBL).
Barnehagens HMS årshjul for 2013-2014 ble fremlagt ved tilsynet, og viser hvordan det
systematiske forebyggende arbeidet ved barnehagen er organisert. Det er avsatt tidspunkt for
oppdatering av internkontroll, HMS-møter, utarbeidelse av nytt årshjul, gjennomgang av rutiner,
sjekk av ute- og innelekeområde, gjennomgang av avvik og førstehjelpsopplæring/
brannvernopplæring.
Sikkerhet på innendørs og utendørs lekeareal (jf §14)
Kontroll av sikkerhet på innendørs og utendørs lekeareal gjennomføres to ganger årlig av
vaktmester og verneombud. Det benyttes sjekklister ved kontrollrundene og avvik føres opp på egen
”Liste over utbedringsoppgaver etter ute- og innesjekk”. Det bør vurderes om også slike avvik skal
føres på samme oversikt som andre avvik. Dette for å gi en bedre samlet oversikt over avvik.
Vaktmesterfirma vurderer å oppgradere sin kompetanse til sertifisering etter Norsk standard for
lekeplassutstyr, da de har ansvar for å kontrollere sikkerheten ved flere lekeplasser. Ved befaringen
ble det kommentert noen forhold som bør vurderes nærmere med hensyn på detaljerte anvisninger i
Norsk standard for lekeplassutstyr. Miljøenheten anbefaler at slik kontroll bestilles fra kvalifisert
firma.
Barnehagen har rutiner for kontroll av utelekeområdet hver morgen, og har beskrevet punkter som
skal kontrolleres. Daglig kontroll av lekeplassene kvitteres på egen liste. Avvik føres opp i
vaktmesterbok eller meldes på avviksskjema til styrer.
Merknad nr.2:Utelekeplassene bør kontrolleres av kvalifisert firma for lekeplasskontroll.
Førstehjelpskompetanse (jf §15)
Enheten arrangerer førstehjelpskurs for alle ansatte hvert 2. år og barnehagens ledelse har oversikt
over deltakelse på kursene.
Vask av leker (jf §17)
Barnehagen har etablert rutiner for lekevask på hver avdeling som beskriver vask av leker som
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erfaringsmessig ofte puttes i munnen minst hver 14. dag. Ved mye sykdom intensiveres
vaskerutinene. Rutinene er i samsvar med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og miljøenheten.
Eksempler på utfylte kvitteringslister for vask ble framlagt ved tilsynet.
2.

Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde.
Det ble ved befaringen funnet manglende skåldesperre på vannkraner på flere kjøkken, og det ble
opplyst at det er bestilt nye armaturer. Usikrede speilflater må kontrolleres og eventuelt sikres mot
splintring.
Avvik nr.1. Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
For at avviket skal rettes må det monteres skåldesikre armatur på alle tappesteder
tilgjengelig for barn, og alle speilflater må sikres mot knusing.
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14 Sikkerhet og
helsemessig beredskap.
Inneklima
Ved tilsynet ble det konstatert at Malerommet ved Hagen mangler frisklufttilførsel. Kanal for
frisklufttilførsel er ført gjennom rommet, men den er ikke påmontert ventil slik at dette rommet
sikres tilførsel av friskluft.
Avvik nr.2.

Malerommet ved Hagen mangler tilfredsstillende ventilasjon.
For at avviket skal rettes må det monteres tillufts- og avtrekksventiler i Malerommet
og ventilasjonsanlegget må innreguleres for å gi tilfredsstillende ventilasjon i
barnehagens lokaler.
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §19 Inneklima og
luftkvalitet.
Lydnivå fra ventilasjonsanlegg
Det ble montert nytt ventilasjonsanlegg ved Parken for to år siden. Ved tilsynet ble det konstatert
høyt lydnivå fra ventilasjonsanlegget i rommet under ventilasjonsaggregatet. Det er sannsynlig at
dette lydnivået overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner i TEK/NS8175 klasse C.
Avvik nr.3:

Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsaggregat ved
Parken.
For at avviket skal rettes må det iverksettes tiltak for å redusere lydnivå fra
aggregatet slik at det er i samsvar med kravene i byggeteknisk forskrift og NS8175.
Det må fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter tiltak.
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §21 Lydnivå.
Sikkerhet på utelekeplass
Ved befaringen kommenterte Miljøenheten mulig avvik fra forskrift om lekeplassutstyr og Norsk
standard for lekeplassutstyr for lekehus ved Hagen. Dette gjelder fallunderlag og sikkerhetssone
rundt lekehus. Barnehagen bør bestille kontroll av lekeplassutstyret fra kvalifisert
lekeplasskontrollør.
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Miljøenhetens konklusjon
Tilsynet viste at Berg barnehage har etablert et internkontrollsystem med avvikssystem for
oppfølging og forbedring av helse miljø og sikkerhet jf forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v. Tilsynet avdekket 3 avvik fra forskriften som må rettes.
Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 05.09.2014 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

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:
Postmottak Oppvekstkontoret
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