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Fykenborg barnehage - tilsyn 19.05.15 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler - varsel om pålegg  

 

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift for miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte den 

19.05.2015 tilsyn ved Fykenborg barnehage. 

 

Tilstede ved tilsynet var: 

 Janne Forsnes Melvold, daglig leder, Fykenborg barnehage  

Fra Miljøenheten møtte: 

 Rune Berg, rådgiver  

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør  

 

1.Bakgrunn for tilsynet 

Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar myndighetskrav fastsatt i Forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995.  

 

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. 

 

2,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 skolen”, Helsedirektoratet april 2014.  
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3.Beskrivelse av Fykenborg barnehage 

Fykenborg barnehage er privat og eies og drives av samvirkeforetaket Fykenborg barnehage SA som 

består av foreldrene i barnehagen. Barnehagen leier lokaler av Reppe blandakor og Reppe 

sportsklubb, og har to avdelinger med inntil 30 barn.  

 

4.Reviderte områder og funn 

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf 

§ 4).  I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet. 

 

Dokumentasjon oversendt før tilsynet: 

 Inneklimamåling gjennomført i mars 2015-05-19 

 Årshjul Internkontroll 

 Innemiljø og sikkerhet innen på Fykenborg barnehage 

 

5.Hovedinntrykk 

En gjennomgang av barnehagens HMS-system ga inntrykk av at Fykenborg barnehage har etablert 

rutiner for å ivareta deler av bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler, men at det mangler en samlet og systematisk gjennomgang av forskriftens bestemmelser. 

Internkontrollsystemet mangler en beskrivelse av barnehagens etablerte praksis for å ivareta barnas 

helse, miljø og sikkerhet.  

Tilsynet avdekte mangler i systematikk og dokumentasjon av avvikshåndteringen. Tilsynet avdekte 

også avvik knyttet til lydforhold og sikkerhet ved barnehagen.  

 

Det ble ved tilsynet avdekket 4 avvik. 

  

5.1.Internkontroll generelt 

 

Avvik 1-  Fykenborg barnehage har ikke etablert et internkontrollsystem som ivaretar 

forskriftens krav til dokumentasjon og systematikk.  

     Barnehagens ledelse må gå igjennom ny veileder for å sikre at forskriftens 

bestemmelser ivaretas for alle tema, og sikre at alle prosedyrer er dokumentert.  

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §4 Internkontroll. 

  

Observasjoner 

Barnehagen har utarbeidet et HMS system med utgangspunkt i mal for HMS-system fra Private 

barnehagers landsforbund (PBL). Barnehagens ledelse har tilpasset deler av systemet til egen drift 

og samlet dette i egen perm. Barnehagens ledelse er kjent med at det i 2014 kom ny veileder til 

forskriften, men har ikke revidert eget internkontrollsystem etter denne.  

Årshjul for barnehagen ble fremlagt ved tilsynet, og her er det påført årlig revisjon av HMS. 

Årshjulet beskriver også vernerunder og andre kontroller, f.eks kontroll av utelekeområdet.   

 

 Vurdering 

Den fremlagte dokumentasjonen viser ikke i tilstrekkelig grad hvilke prosedyrer som er etablert for 

å ivareta de enkelte krav i forskriften. Tilsynet viste at det er etablert muntlige prosedyrer for deler 

av forskriften (f.eks ved bruk av sjekklister), men at disse ikke er skriftliggjort og systematisert. 

Barnehagens etablerte praksis er ikke dokumentert. 
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Internkontrollsystemet må suppleres på følgende måte: 

- Ny veileder må gjennomgås, og det må beskrives hvilke rutiner som er etablert for å ivareta de 

enkelte bestemmelser 

- Ansvarsforhold må beskrives 

- Det må foretas en revisjon av internkontrollrutinene årlig, og revisjonsdato må påføres de 

enkelte rutinene 

- Ansatte må gis god kjennskap til systemets oppbygging og innhold 

Vi viser også til Miljøenhetens reviderte faktaark ”Internkontroll i skoler og barnehager”. 

 

5.2.Internkontroll avvikshåndtering 

Avvik 2-  Fykenborg barnehage har ikke etablert et tilfredsstillende system for 

avvikshåndtering.      

     Det må etableres en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik skal 

dokumenteres og behandles. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §4 Internkontroll. 

 

Observasjoner 

Fykenborg barnehage har ikke utarbeidet en prosedyre for håndtering av avvik. Barnehagens ledelse 

opplyste ved tilsynet at det ikke ble registrert avvik i 2014. Skader på barn og feil ved 

lekeplassutstyr legges ikke inn i systemet som avvik. 

Vurdering 

Fykenborg barnehage mangler en beskrivelse av hvordan avvik skal avdekkes, dokumenteres, 

håndteres og utkvitteres. Det må derfor utarbeides en prosedyre der alle typer avvik beskrives 

(bygningsmessige avvik, avvik fra egne driftsrutiner, skader på barn, nesten-ulykker, avvik/feil som 

oppdages med fastsatte kontroller, mangler påpekt ved lekeplasskontroll etc.). 

 

5.3.Barnas fysiske arbeidsmiljø/observasjoner fra befaring 

 

Sikkerhet for barn  

 

Avvik 3 -  Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagenes innelekeområde, og 

avdekkede avvik må rettes. Speil må sikres og alle tappesteder tilgjengelig for barn 

må skåldesikres.  

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og 

helsemessig beredskap. 

 

Observasjoner: 

Befaringen av inneområdet avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker. Dette gjaldt 

usikret speil på toalett og ikke fungerende skåldesikring på vask i bøttekott.  

 

Vurdering 

Tappesteder tilgjengelig for barn skal i tråd med veileder til byggeteknisk forskrift ha maks 38°C. 

Knusbart speil på toalettet må sikres. 

 

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede 

hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. 

 

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117716755/FAKTAARK:-Internkontroll-i-skoler-og-barnehager
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Lydnivå fra tekniske installasjoner 

 

Avvik 4 -  Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget inne på 

avdelingene. 

Det må foretas måling av lydnivå fra ventilasjonsanlegget, og eventuelt iverksettes 

tiltak slik at lydnivået 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 Lydforhold. 

 

Observasjoner: 

Det ble ved befaringen erfart et forhøyet støynivå fra ventilasjonsanlegget inne på avdelingene.  

 

Vurdering: 

Det er sannsynlig at lydnivået fra ventilasjonsanlegget overskrider kravene til lydnivå fra tekniske 

installasjoner i NS 8175:2008 klasse C (Lp,AFmax 32 dB).  

 

I henhold til forskriftens §21 skal alle lokaler og uteareal ved barnehager ha tilfredsstillende 

lydforhold. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, 

selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.  

 

6.Konklusjon 

Det ble ved tilsynet avdekket 4 avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Miljøenheten vurderer at de påpekte forholdene ved Fykenborg barnehage  ikke er i samsvar med 

regelverket.  

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 20.8.2015 på at avvikene 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. En eventuell uttalelse må være 

oss i hende innen fristens utløp. 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: 
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