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Granåslia barnehage - tilsyn 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 miljø. Miljøenheten gjennomførte den 10.03.2015 

tilsyn ved Granåslia barnehage. 

 

Tilstede ved tilsynet var: 

 Ingrid Iversen, daglig leder Granåslia barnehage 

Lisbeth Dyrøy, fagleder Granåslia barnehage 

Wivi Merethe Bakken, førskolelærer og verneombud Granåslia barnehage 

 

Fra Miljøenheten møtte 

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør  

Elin Grønvold Aunet, rådgiver 

  

 

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. 

 



Side 2 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Vår referanse 

15/7508 

Vår dato 

20.04.2015 

 

  

105277/15 

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.  

 

 

3.  Beskrivelse av Granåslia barnehage 
Granåslia Barnehage AS åpnet i 2006, og er en privat barnehage. Barnehagen har 4 avdelinger; to 

småbarnsavdelinger (0-3 år) og to storbarnsavdelinger (3-6 år). Tilsammen har barnehagen 88 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. 

 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 

 Oversikt over rutiner og tiltak for å sikre barnas arbeidsmiljø ved Granåslia barnehage, 

utarbeidet av leder i forkant av tilsynet  

 Barnehagens HMS-årshjul 2014/2015 

 Deler av barnehagens internkontrollsystem framlagt ved tilsynet 

 

Hovedinntrykk 

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

godt system for å ivareta bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Flere av de skriftlige prosedyrene bør imidlertid i større grad beskrive de spesifikke rutinene ved 

Granåslia barnehage.  

 

Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik knyttet til sikkerhet og smittevern, og gitt 3 merknader. 

 

4.1.  Internkontroll, avvikshåndtering  

 

Merknad nr.1 Barnehagenes etablerte praksis bør i større grad konkretiseres skriftlig.    

 

Merknad nr 2 Barnehagen bør foretas minst en årlig gjenomgang av siste års avvik 

 

Merknad nr.3 Barnehagens prosedyre for opplysning og informasjon bør utvides til å beskrive 

varslingsrutiner til tilsynsmyndigheten (Miljøenheten) ved alvorlige hendelser.  

 

 

Observasjoner: 

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

barnehagers landsforbund (PBL). Barnehagen har med utgangspunkt i dette systemet etablert rutiner 

for å ivareta bl.a. bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. De 

skriftlige prosedyrene er for flere områder generelle og utarbeidet av PBL, og barnehagens etablerte 

praksis bør i større grad beskrives/dokumenteres skriftlig.  
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Granåslia barnehage har etablert et system for avvikshåndtering hvor avvik meldes skriftlig  på 

avviksskjema skjema og behandles av daglig leder.   Gjennomførte tiltak beskrives og det kvitteres 

når avvik er lukket.  Skader på barn registreres på eget skademeldingsskjema. Barnehagen bør 

foretas minst en årlig gjenomgang av siste års avvik for å avdekke om gjentatte hendelser gir behov 

for prosedyreendringer i internkontrollsystemet, for å avdekke trender samt for å gi en 

erfaringstilbakeføring. Denne rutinen bør skriftliggjøres og synliggjøres i barnehagenes 

prosedyrebeskrivelse for avvikshåndtering og på årshjul for HMS.  

 

I barnehagens internkotrollsystem er opplysnings og informasjonsplikten (jfr. forskriftens § 5) 

beskrevet. Prosedyren bør utvides til også å omfatte varslingsrutiner til tilsynsmyndigheten 

(Miljøenheten) ved alvorlige hendelser. 

 

 

4.2. Barnas fysiske miljø 

 

Sikkerhet for barn  

Avvik nr 1 Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagenes innelekeområde, og 

avdekkede avvik må rettes. 

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

helsemessig beredskap. 

 

Observasjoner: 

Barnehagen har tidligere benyttet sjekkliste for kartlegging av barnas HMS, inkludert kontroll av 

sikkerhet. Dette er ikke direkte synliggjort på barnehagens årshjul for HMS. Denne 

kartleggingsrunden var ikke gjennomført sist høst, noe som barnehagens ledelse opplyste har vært 

vanlig ved barnehagen. I forbindelse med tilsynet ble det foretatt en befaring av barnehagens 

lokaler, og tilsynsmyndigheten observerte da forhold som kan medføre risiko for barneulykker. 

Dette var hovedsakelig knyttet til sikring på barnehagens hovedkjøkken, med punkter som 

manglende skåldesperre på kjøkkenkran, tilgjengelig oppvaskmiddel under vask, kniver som ble 

oppbevart lett tilgjengelig for barn og usikret varm kaffe på kaffetrakter.  

 

Vurdering 

Ved tilsynet forelå det ikke dokumentasjon på gjennomført kartleggingsrunde for å ivareta barnas 

arbeidsmiljø ved barnehagen. Befaringen påviste sikkerhetsmangler som en slik kartleggingsrunde 

burde ha avdekket. 

 

De påpekte forholden vil kunne utgjøre en risiko for skader på barn ved skålding, forgiftning, og 

kuttskader.  Det må foretas en grundig sikkerhetsgjennomgang av barnehagenes innelekeområde, 

spesielt på kjøkkenet, og avdekkede risikopunkter må rettes. 

 

Smitevern, lekevask 

 

Avvik nr.2: Granåslia barnehage har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker. 

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at leker som erfaringsmessig ofte puttes i 

munnen vaskes minst hver 14. dag 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §17 Smittevern. 
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Observasjoner 

Barnehagen har utarbeidet renholdsplaner, og har etablerte rutiner for renhold. Rutinene innebærer 

vask av leker minimum hver måned. I perioder med høyt smittepress ved barnehagen iverksettes 

tiltak som begrensing av leker som er tilgjengelige, samt hyppigere vask av både leker og 

kontaktpunkter (som dørhåndtak o.l). 

 

Vurdering 

Barnehagens rutiner for lekevask er ikke i samsvar med anbefalingene med Folkehelseinstituttets 

”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes faktaark ”Hygiene i 

barnehager og skoler” (revidert mars 2013). 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.   

Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14.dag gjelder de lekene som de minste 

barna ofte putter i munnen. Andre leker kan vaskes sjeldnere. Det må derfor foretas en 

risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder, og etableres tilfredsstillende rutiner for 

vask av disse hver 14.dag.  

 

 

5.  Konklusjon 
Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

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

regelverket.  

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 25.05.2015 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 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

Kopi: Trondheim kommune, Postmottak Oppvekstkontoret 

 

 


