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Heimdal familiebarnehage - inspeksjonstilsyn 9.1.14 etter forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
 
Miljøenheten gjennomførte den 9.1.14 inspeksjonstilsyn ved Berg familiebarnehage. Tilstede ved 
befaringen var: Monica Svestad Kvamstad, eier av Heimdal familiebarnehage. Miljøenheten var 
representert ved Elin Grønvold Aunet og Rune Berg. 
 
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 , med 
veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

 
Beskrivelse av barnehagen:  
Heimdal familiebarnehage ble gitt godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler m.v. i vedtak datert 9.7.2008. Barnehagen er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år. 
 
Internkontroll 
Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem som omfatter bestemmelsene i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette ble tilsendt miljøenheten i forkant av 
tilsynsbesøket. Det ble foretatt en gjennomgang av systemet på et overordnet nivå. 
Internkontrollen beskriver hvordan familiebarnehagen sikrer etterlevelse av kravene i forskriften. 
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Miljøenheten har følgende merknader til systemet: 
 

 Barnehagen har rutiner for brannøvelser 1 gang per år. I internkontrollsystemet står det at 
dette skal utføre 2 ganger per år. Det bør også i tillegg til dette være en kort 
oppsummering/evaluering etter hver brannøvelse på hvordan den er blitt utført og 
eventuelle forhold som ikke var ”etter boka”.  

 Det er rutiner for jevnlig kontroll av sikkerhet på inne- og utelekeområdet, men det blir ikke 
gjort 2 ganger per år slik som det står i internkontrollen. Det blir heller ikke benyttet 
sjekklister til denne kontrollen, noe internkontrollsystemet også beskriver at skal gjøres. 
Sjekklister bør benyttes til denne kontrollen, dette for å sikre riktig fokus og for å kunne 
dokumentere hva som er blitt kontrollert. 

 Som avviksprotokoll for å dokumentere eksempelvis småskader benyttet barnehagen en 
avdelingsdagbok. Det er bra, men hvordan avvik dokumenteres bør være beskrevet i 
internkontrollen. 

 Under kapitlet for ”Opplysnings- og informasjonsplikt” er det opplysninger som er 
manglende utfylt vedrørende informasjon til foreldrene.  

 
Avvik 1:  Virksomheten må gjennomgå og tilpasse internkontrollsystemet på en slik måte 

at det er samsvar mellom de skriftlige rutinene og praksis. 

Internkontrollen skal beskrive og dokumentere hvordan barnehagen etterlever kravene i forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Det er viktig at internkontrollen ikke blir en 
”ønskeliste” eller et dokument med mål og visjoner, men et dokument som beskriver hva som 
konkret gjøres for å etterleve kravene. Barnehagen må påse at det er samsvar mellom det som 
beskrives og det som faktisk gjøres. 

 
Smittevern 
Rutiner for vask av leker er beskrevet i internkontrollsystemet. Dette gjennomføres etter behov og 
dokumenteres 2 til 3 ganger per halvår. Rutinene er ikke 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.  
 
Fra forskriftens §17: ”Smittevern. Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for 
spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.” 

 

Avvik 2:  Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutiner for vask av leker. 

Det må etableres rutiner for vask av leker der de lekene som erfaringsmessig oftest puttes i 
munnen minimum må vaskes hver 14. dag. 

 
Sikkerhet og helsemessig beredskap 

Håndvasken på badet var utstyrt med skåldesperre. Denne var trolig defekt da vannet på sitt 
varmeste syntes å være godt over 38 °C. Alle tappesteder tilgjengelig for barn skal være 
skåldesikret.  

Fra forskriftens § 14: ”Sikkerhet og helsemessig beredskap. Virksomheten skal planlegges og 
drives slik at skader og ulykker forebygges…” 

 

Avvik 3:  Barnehagen må påse at alle tappesteder tilgjengelig for barn er skåldesperret. 

Barn er spesielt sårbare for skåldingsskader pga. deres tynne hud. Det er derfor viktig at alle 
tappesteder tilgjengelig for barn enten er termostyrt, eller har skåldesperre som gjør at vannet 
holder maksimalt 38 °C.    
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Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet den 9.1.2014:  
Heimdal familiebarnehage framstår som en veldrevet barnehage med mange gode og godt 
innarbeidete rutiner. Det ble funnet tre avvik etter kontrollen som virksomheten må rette opp. 
 
Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 28.02.2014 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. 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 

Rune Berg 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 


