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Brudalstunet familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler m.v. - varsel om pålegg 

 

Miljøenheten gjennomførte den 13.03.2014 inspeksjonstilsyn ved Brudalstunet familiebarnehage. 

Tilstede ved befaringen var:  

Ann Iren Solberg, eier av Brudalstunet familiebarnehage 

Ann Høvik Molden , veileder i Brudalstunet familiebarnehage 

Gretha Tangen Pedersen, Oppvekstkontoret 

Elin Grønvold Aunet fra Trondheim kommune, Miljøenheten. 

 

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 m.v., med 

veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

 

Dokumentunderlag: 

Miljøenhetens godkjenning av Brudalstunet familiebarnehage datert 22.08.02 og barnehagens 

internkontrollsystem datert 01.10.13 framlagt ved tilsynet.  
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Formålet med tilsynet 13.03.14 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. 

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 22.08.02 

Vilkår for godkjenning: 

1. Høye bokreoler og lignende må sikres 

 

Miljøenhetens kommentar: Ved tilsynet var det ingen bokreoler i lokalene. I stue var det imidlertid 

vitrineskap i glass, som ikke var sikret mot velting. Det var også usikkert om glassflatene var sikret 

mot knusing.  

 

Sikkerhet for øvrig: 

Vannkran på kjøkkenet var ikke skåldesikret.  

 

Avvik nr 1: Glassskap i stue og vannkran på kjøkken er ikke tilfredsstillende sikret. 

Avvik er hjemlet i forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap. 

 

Andre forhold avdekket ved tilsynsbesøket 

Internkontrollsystem 

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem som omfatter bestemmelsene i forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette ble framlagt ved tilsynsbesøket.  De 

skriftlige internkontrollrutinene er datert med siste revisjon 01.10.13.  

 

Miljøenheten gjennomgikk internkontrollsystemet på et overordnet nivå. Mange viktige rutiner er 

beskrevet. Det ble ved tilsynet framlagt dokumentasjon på gjennomførte beskrevne rutiner, f.eks, 

kontrollskjema for lekevask, kjøleskap m.m.  

 

Miljøenheten har for øvrig følgende merknader til systemet: 

 

 Når det gjelder smittevern og kjennskap til når syke barn skal holdes hjemme fra barnehagen 

viser vi til råd i faktaark fra Miljøenheten angående smittevern og stellerutiner. Det er viktig 

at sist oppdaterte faktaark og råd benyttes. Disse finnes på 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117716415/Faktaark-om-natur-miljo-og-helse 

 

 Barnehagen har etablert rutiner knyttet til sikkerhet på tur og brannvern, som ikke er 

beskrevet i internkontrollsystemet. Disse rutinene bør i større grad skriftliggjøres.    

 

Internkontrollsystemet framlagt ved tilsynet synes for øvrig å tilfredsstille forskriftens krav til 

systematikk og dokumentasjon. 

 

Smittevern 

Rutiner for vask av leker er beskrevet i internkontrollsystemet. Dette gjennomføres ca en gang 

annen hver uke og dette kvitteres ut. Rutinene er 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.  

 

 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117716415/Faktaark-om-natur-miljo-og-helse
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Utelekeområdet 

Barnehagen benytter felles lekeplass i nærområdet. Disse ble ikke vurdert ved tilsynsbesøket.  

 

Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet den 13.03.2014:  

Brudalstunet familiebarnehage framstår som en barnehage med mange gode og godt innarbeidete 

rutiner. Rutinene er i stor grad skriftliggjort og en del utførte rutiner er dokumentert gjennomført. 

Det ble funnet 1 avvik knyttet til sikkerhet etter tilsynet som virksomheten må rette opp. 

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.06.2014 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 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

 

Kopi:  Trondheim kommune, Oppvekstkontoret v/ Gretha Tangen Pedersen 
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