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Einmoen familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler  

 

Miljøenheten gjennomførte den 18.11.14 tilsyn ved Einmoen familiebarnehage. Tilstede ved 

befaringen var:  

Birgitte Nielsen, eier av Einmoen familiebarnehage 

Bente Løvlie Høier og 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.  

 

  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 ”Miljø og helse i barnehagen” 

 

Dokumentunderlag: 

- Miljøenhetens godkjenning av Einmoen familiebarnehage datert 05.10.05  

- Miljøenhetens godkjenning av utvidet gruppe ved barnehagen datert 03.04.07 (sak 

07/11882) 

- Barnehagens skriftlige interkontrollsystem framlagt ved tilsynet.  
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Formålet med tilsynet 18.11.14 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. 

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 03.04.07: 

Ved godkjenning av dobbelt gruppe ble det stilt to krav. Disse ble gjennomgått ved tilsynet, og er 

oppsummert punkt for punkt med merknader under. 

 

1. Uteområdet må være inngjerdet og forsvarlig barnesikret  

Miljøenhetens kommentar: Barnehagen benytter uteområder både i nærhet av eget hus og 

kommunal lekeplass i nærområdet. Ved tilsynet 18.11.14 ble lekeområdet i tilknytning til huset 

vurdert. Deler av uteområdet grenser mot kommunal tomt med naturpreg. På uteområdet var det 

etablert gjerder av ulik utforming og høyde ut fra beliggenheten. Barnehagen har etablert rutiner for 

turer og opphold på andre lekeområder. Sikkerheten på uteområdet syntes tilfredsstillende ivaretatt. 

 

2. Virksomheten skal tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser vedrørende 

trivels-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles. 

Miljøenhetens kommentar: Ved tilsynet ble barnehagens interkontrollsystem gjennomgått. 

Internkontrollen beskriver hvordan barnehagen etterlever bestemmelsene i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v. Rutiner er skriftliggjort og ansvar er klarlagt. Barnehagen har 

etablert rutiner for kvittering av gjennomførte kontroller, renhold, lekevask, gjennomførte 

brannøvelser, gjennomført førstehjelpsopplæring, dokumentasjon av hendelser og skader på barn 

m.m. 

 

Eier av barnehagen bør gjennomgå forskriftens nye veileder ”Miljø og helse i barnehagen” for å 

sikre at alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt ved barnehagen.   

 

Barnehagens interkontrollsystem synes å ivareta forskriftens krav til systematikk, jfr forskriftens § 4 

internkontroll.   

  

Smittevern 

Barnehagens rutiner for håndhygiene, skifting av bleier, lekevask m.m. synes å tilfredsstille  

Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes faktaark 

”Hygiene i barnehager og skoler” (revidert mars 2013).  

 

Andre forhold 

Ved tilsynet ble det foretatt en befaring av innelekområdet. Siden Miljøenhetens godkjenning i 2007 

har huset blitt utbygd og pusset opp. Eier av barnehagen ettersendte 19.11.14 nye plantegninger av 

lokalene.  

 

Ved befaringen ble det funnet mangler ved sikkerhetstiltak for barn. Dette var manglende 

skåledesikring av vannkran på kjøkken, tilgjengelige skarpe kniver på kjøkken og løse lamper med 

løse ledninger. Eier av barnehagen har i e-post datert 19.11.14 bekreftet at sikringstiltak er iverksatt. 

 

På barnehagens ”baserom” er det montert bord, som benyttes til måltider, formingsaktiviteter m.m. 

Ved tilsynet syntes belysningen noe svak over dette bordet. Miljøenheten anbefaler at barnhagen 

etablerer mer belysning over dette bordet. 

 

Merknad nr 1. Det bør etableres bedre belysning over bord på barnehagens baserom. 
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Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet den 18.11.14:  

Einmoen familiebarnehage framstår som en barnehage med et godt beskrevet og dokumentert 

internkontrollsystem. Barnehagen synes å etterleve bestemmelsene i forskrift i miljørettet helsevern 

i barnehager og skoler på en tilfredsstillende måte.  

 

Det ble ved tilsynet ikke påpekt avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 

og tilsynssaken avsluttes. 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

 

 

Kopi:  Trondheim kommune, Oppvekstkontoret 
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