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Berg familiebarnehage - inspeksjonstilsyn 19.12.13 etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Miljøenheten gjennomførte den 19.12.13 inspeksjonstilsyn ved Berg familiebarnehage. Tilstede ved 
befaringen var: Ruth R. Lein, eier av Berg familiebarnehage. Miljøenheten var representert ved Elin 
Grønvold Aunet og Rune Berg. 

Bakgrunn for tilsynet:  

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Formålet med tilsynet var å vurdere 
om kravene i forskriften blir ivaretatt. 

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. 

  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. 

 

Regelverk: 

 Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).  

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler , med 
veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

 

Beskrivelse av barnehagen:  

Berg familiebarnehage ble gitt godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v. i vedtak datert 18.7.2002. Barnehagen er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-5 år. 
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Internkontroll 

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem som omfatter bestemmelsene i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette ble tilsendt Miljøenheten i forkant av 
tilsynsbesøket. Det ble foretatt en gjennomgang av systemet på et overordnet nivå. Internkontrollen 
dokumenterer hvordan familiebarnehagen sikrer etterlevelse av kravene i forskriften på en 
oversiktlig måte. Miljøenheten har følgende merknader til systemet: 

 

 Barnehagen har rutiner for brannøvelser og dokumenterer når de finner sted. Det bør også i 
tillegg til dette være en kort oppsummering/evaluering etter hver brannøvelse på hvordan 
den er blitt utført og eventuelle forhold som ikke var ”etter boka”.  

 Det er rutiner for jevnlig kontroll av sikkerhet på inne- og utelekeområdet. Det blir ikke 
benyttet sjekklister til denne kontrollen. Barnehagen har tilgjengelige sjekklister utarbeidet 
av Trondheim kommune. Det anbefales at disse benyttes slik at også denne kontrollen kan 
dokumenteres i tråd med prinsippene for internkontroll.  

 Det er ikke kontroll med temperaturen i kjøleskapet. Det er et krav at lett bedervelige 
næringsmidler skal oppbevares ved maks +4 °C. Barnehagen må både kontrollere og 
dokumentere at dette kravet overholdes i tråd med bestemmelsene for IK-Mat.  

 

Smittevern 

Rutiner for vask av leker er beskrevet i internkontrollsystemet. Dette gjennomføres hver 3. måned, 
og dette kvitteres ut. Rutinene er ikke i samsvar med Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om 
barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes faktaark ”Hygiene i barnehager og skoler” 
(revidert mars 2013) som sier at Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes 
ukentlig og skal vaskes minst hver 14. dag. I tillegg vil det i smittesituasjoner også være et behov 
for intensivert renhold av utsatte leker.  

Fra forskriftens §17: ”Smittevern. Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for 
spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.” 

 

Avvik:   Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutiner for vask av leker. 

Det må etableres rutiner for vask av leker der de lekene som erfaringsmessig oftest 
puttes i munnen minimum må vaskes hver 14. dag. 

 

Utelekeområdet 

Barnhagen har et eget klatrestativ (utformet som en båt) med sklie. Fallhøyden på det øverste 
nivået antas å være ca 2 meter, dersom barnet klatrer opp på rekkverket. Gressplen blir brukt som 
fallunderlag. De minste barna klarer ikke å klatre til toppen ved egen hjelp. Det ble opplyst at barna 
har kontinuerlig oppsyn ved utelek.  

Miljøenheten påpeker at de alvorligste ulykker på lekeplasser skjer ved fall fra høye lekeapparater. 
Selv om barna er under kontinuerlig oppsyn kan det oppstå hektiske perioder i løpet av en dag. 
Miljøenheten ber barnehagen vurdere om gressplen er tilstrekkelig fallunderlag for dette 
lekeapparatet. Det finnes private aktører som tilbyr kontroll av lekeplassutstyr. Dette er ingen 
godkjenningsordning, men et tilbud om bistand til egen kontroll. Det er den som eier lekeplassutstyr 
som er ansvarlig for sikkerheten.   
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Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet den 19.12.2013:  

Berg familiebarnehage framstår som en veldrevet barnehage med mange gode og godt 
innarbeidete rutiner. Det ble funnet ett avvik etter kontrollen. 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 16.02.2014 på at avviket er rettet.  

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et 
varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene 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 
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