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

skoler m.v. - varsel om pålegg  

 

Miljøenheten gjennomførte den 7.9.2015 tilsyn ved Grisungen familiebarnehage. Bakgrunnen for 

tilsynet var en bekymringsmelding angående barnas sikkerhet fra tidligere foreldre i barnehagen.  

 

1. Sammendrag 

Grisungen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem. Barnehagens eier og styrer kunne 

ved tilsynet dokumentere et systematisk arbeid for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.  

Under tilsynet påpekte vi et avvik knyttet til sikkerhet og ga en merknad til forbedring av 

barnehagens internkontrollsystem.. 

 

Avvik 

Glasskap i stue i første etasje og løse ledninger i oppholdsrom i sokkeletasje er ikke 

tilfredsstillende barnesikret.  

 

Vi vurderer at det påpekte avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.  

 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.11.2015 på at avviket er rettet.  

 

Merknad 

Internkontrollsystemet bør suppleres med skriftliggjøring av barnehagens rutiner for sikkerhet på 

tur, samt rutiner for informasjon til tilsynsmyndigheten.  

  

 

2. Beskrivelse av Grisungen familiebarnehage 

 

Grisungen familiebarnehage er godkjent for inntil 10 barn i 2006. Nå drives barnehagen med fire 

barn i alderen 0-3 år.   
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3. Reviderte områder og funn 

 

Formålet med tilsynet 07.9.2015 var å vurdere sikkerheten ved barnehagen og kontrollere at 

forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av  

internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Miljøenhetens godkjenning av Grisungen familiebarnehage datert 13.09.2006 (sak 

06/30293)  

 Barnehagens skriftlige rutinebeskrivelser oversendt miljøenheten før tilsynet 

 Barnehagens kontrollperm for internkontroll   

 

 

Deltakere ved tilsynet 

Tilstede ved tilsynet var: 

 Hanne Nordø Stølen, eier av Grisungen familiebarnehage 

Jannicke  Haugen, styrer i Grisungen familiebarnehage 

 

  Anne-Karin Baggerud, Trondheim kommune oppvekstkontoret 

  Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten 

 

 

Sikkerhet for barn  

 

Avvik:  

Glasskap i stue i første etasje og løse ledninger i oppholdsrom i sokkeletasje er ikke 

tilfredsstillende barnesikret.  

Glassfelt i skap på sikres mot knusing. Løse ledninger under skap i hovedrom i sokkeletasjen 

må sikres slik at de ikke er tilgjengelige for barn.  

 

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

helsemessig beredskap. 

 

Observasjon 

Vi foretok en befaring lokalene ved tilsynet. På stue i første etasje var det flere skap med dører med 

glassfelt (typen ”vitrineskap”). Eier kunne opplyse om at det sannsynligvis ikke var herdet glass i 

skapdørene, eller at det var iverksatt andre tiltak.  

 

I hovedrom i sokkeletasjen observerte vi en rekke løse ledninger/skjøteledninger under avlåst skap. 

 

Vurdering 

Usikrede glassfelt kan utgjøre en risiko for at barn skader seg på glasskår dersom glassfeltene 

knuses. Lange løse ledninger som er tilgjengelige for barn, kan utgjøre en kvelningsfare.  

 

 

Internkontroll 

 

Merknad: Internkontrollsystemet bør suppleres med skriftliggjøring av barnehagens rutiner efor 

sikkerhet på tur, samt rutiner for informasjon til tilsynsmyndigheten.  
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Vurdering: 

Miljøenheten gjennomgikk internkontrollsystemet på et overordnet nivå. Barnehagens 

internkontrollsystem består av beskrivelser av egne rutiner for å ivareta forskriftens bestemmelser, 

og beskriver barnehagens praksis for å ivareta forskriftens krav. Internkontrollsystemet synes å 

ivareta forskriftens krav til internkontroll.  

 

Internkontrollsystemet bør suppleres på følgende områder: 

- Rutiner for tur (se Miljøenhetens faktaark ”Barnehager på tur – sikkerhet og hygiene”), og 

for hvordan sikkerheten kontrolleres før barna slippes ut for lek. Barnehagens etablerte 

rutiner bør skriftliggjøres. 

-  Rutiner for å gi informasjon om alvorlige hendelser til Miljøenheten som tilsynsmyndighet 

(se informasjon på Miljøenhetens nettsider). 

 

 

4. 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.  

 

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. 

 

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. 

 

 

Forhåndsvarsel om pålegg 

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om 

retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om 

folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten, ber vi om 

melding om dette innen tre uker. 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

 

Kopi:  Trondheim kommune, Oppvekstkontoret v/ Anne-Karin Baggerud 

http://www.trondheim.kommune.no/faktaark/barnehager-pa-tur/
http://www.trondheim.kommune.no/barnsmiljo/
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