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Hundremeterskogen barnehage  - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler m.v. – varsel om pålegg 

 

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

barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte 26.02.13 

tilsyn ved Hundremeterskogen barnehage. Tilstede ved befaringen var: Sonja Iversen, daglig leder 

Hundremeterskogen barnehage, Karen Merkesnes, pedagogisk leder, Hundremeterskogen barnehage 

og Elin Grønvold Aunet og Bente Løvlie Høier, Miljøenheten. 

 

Bakgrunn for tilsynet:  

Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle 

barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på: 

 Avviksbehandling og revisjon av rutiner jfr §4 Internkontroll  

 Kontroll av sikkerhet jfr §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

 Smittevern og rutiner for lekevask jfr §17 Smittevern  

 

Formålet med tilsynet 26.02.13 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og granske 

barnehagens fremlagte dokumentasjon. 

 

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 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 (fokehelseloven) 

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

 

Beskrivelse av barnehagen 

Hundremeterskogen barnehage er privat, og hadde ved tilsynsbesøket 22 barn og 8 ansatte. 
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1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012 

 

Blir avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler dokumentert skriftlig?(§4) 

Det ble ved tilsynet opplyst at alle skader på barn meldes skriftlig på eget skademeldingsskjema. 

Andre avvik meldes direkte til styrer som barnehagens daglige ansvarlige. Vanligvis rettes mindre 

avvik umiddelbart. Eventuelle større kostnadskrevende avvik fremmes for barnehagens styre for 

avgjørelse. Dokumentasjon på denne avviksbehandlingen finnes i referat fra styremøter. Barnehagen 

bør gjennomgå egne rutiner for dokumentasjon av avvik for å sikre at avvikssystemet gir et korrekt 

bilde av avvikshåndteringen ved barnehagen. 

 

Er alle registrerte bygningsmessige avvik (inkl lekeplassutstyr) rettet?(§4) 

Det foreligger ingen dokumentasjon på bygningsmessige avvik som ikke er rettet. Befaringen 

avdekket imidlertid at trapp mellom 1. og 2.etg er nedslitt og har dårlig sikkerhet mot fall. Styrer 

opplyste at styret har vedtatt utbedring av trappen før sommeren 2013. Dokumentasjon på dette skal 

finnes i referat fra styremøte. 

Det foreligger ikke dokumentasjon på at alle påpekte mangler ved lekeplassutstyr er utbedret. Styrer 

opplyste ved tilsynet at dette er planlagt våren 2013 uten at dette er skriftliggjort (se punkt lenger 

ned). 

 

Er det i 2012 foretatt en gjennomgang av rutiner som gjelder barnas arbeidsmiljø? (§4) 

Skriftlige rutiner er revidert av ledelsen i løpet av inneværende år og internkontrollrutiner er 

gjennomgått med ansatte sist januar 2013.  

 

Har alt personale i barnehagen gjennomført førstehjelpsopplæring i løpet av de siste 2 år?(§15) 

Alle ansatte har gjennomført førstehjelpskurs og brannvernkurs i løpet av siste 2 år. Det foreligger 

kvitteringsliste som viser hvem som har deltatt på kurs.  

 

Er kontroll av sikkerhet på innendørs lekeareal gjennomført og dokumentert i 2012? (§14) 

Det er gjennomført vernerunde, men det ble ikke framlagt dokumentasjon på dette som viser at 

barns arbeidsmiljø inkludert sikkerhet innendørs er vurdert. 

Kontroll av sikkerhet på innelekeområdet er ikke beskrevet i barnehagens internkontrollsystem.  

 

Fra forskriftens §14: ”Sikkerhet og helsemessig beredskap. Virksomheten skal planlegges og drives 

slik at skader og ulykker forebygges…” 

Avvik nr.1: Det er ikke etablert et system for jevnlig kontroll av barnehagens innelekeområde med 

tanke på barns arbeidsmiljø og sikkerhet. 

 

Er kontroll av sikkerhet på utelekeplassen gjennomført og dokumentert i 2012?(§14) 

Lekeplassutstyret kontrolleres årlig av eksternt firma, og i tillegg foretar barnehagen egne daglige, 

ukentlige og månedlige kontroller av utelekeplassen.  

Det ble ved tilsynet lagt fram utfylt kontrollrapport for lekeplassutstyr gjennomført 2012. 

Dokumentasjonen viste at de fleste påpekte feil var rettet, mens det gjensto noen feil av gradering B. 

Styrer opplyste at lekeplassutstyret og gjenstående feil vil bli fulgt opp våren 2013. Det foreligger 

ikke dokumentasjon i form av beskrevne planlagte tiltak, beskrivelse av avbøtende tiltak og 

tidfesting av dette. Barnehagen må foreta en risikovurdering på bakgrunn av gjenstående feil, og 

beskrive eventuell tidsplan for utbedring og avbøtende tiltak. 

 

Hvor ofte gjennomføres vask av leker på småbarnsavdeling?(§17) 

Det ble ved elektronisk tilsyn svart at lekevask utføres en gang hver måned og at frekvensen økes 
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ved utbrudd av sykdom. Det ble ved tilsynet fremlagt kvitteringslister for månedlig vask av leker. 

Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig og skal vaskes minst hver 

14.dag. Vi viser til Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim 

kommunes faktaark ”Hygiene i barnehager og skoler” (revideres mars 2013). 

 

Fra forskriftens §17: ”Smittevern. Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for 

spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.” 

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

 

2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler 

 

Gulvbelegg i trapp og i gang i 2.etg. 

Gulvbelegget er stedvis oppsprukket og kan ved vannsøl gi grobunn for muggsopp under belegg. 

Styrer opplyste ved befaringen at oppussing av trapp vil bli foretatt før sommeren 2013. Gulvbelegg 

i barnehagelokalene bør etterses og tettes for å hindre risiko for oppvekst av muggsopp ved 

eventuelt vannsøl. 

 

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde. 

Det ble ved befaringen påpekt flere forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette dreide 

seg om manglende skåldesperre på kjøkkenarmaturer og stellebenkarmatur, manglende sikring av 

høye reoler og oppbevaring av vaskemidler. Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av 

barnehagens innelekeområde og avdekkede avvik må rettes (se også avvik nr.1). 

 

Fra forskriftens §14: ”Sikkerhet og helsemessig beredskap. Virksomheten skal planlegges og drives 

slik at skader og ulykker forebygges…” 

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

 

Miljøenhetens konklusjon 

Hundremeterskogen barnehage har etablert rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø, men har 

forbedringsmuligheter på dokumentasjon av avviksbehandlingen. Tilsynet avdekket 3 avvik fra 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. som må rettes. 

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.05.2013 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 

Bente Høier 

sjefsingeniør 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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