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Husebygrenda familiebarnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v.  
 
Miljøenheten gjennomførte den 10.3.2017 tilsyn ved Husebygrenda familiebarnehage. Formålet 
med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).  
 

1. Sammendrag 
Husebygrenda familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som i stor grad synes å 
tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem. Systemet har noe forbedringspotensial. Det 
ble også foretatt en befaring i lokalene hvor det ble påpekt at temperaturmåleren i kjøleskapet 
viste 8 °C. Miljøenheten har i ettertid mottatt tilbakemelding fra eier om at temperaturmåleren var 
defekt og at kjøleskapet holder 4 °C.  
 
Det ble ved tilsynet ikke funnet avvik, men gitt en merknad.  
 
1. Beskrivelse av Husebygrenda familiebarnehage 

Husebygrenda familiebarnehage eies og drives av Toril Ysland, og er en barnehage med 5 plasser 
for barn i alderen 0 til 5 år.   
 

2. Reviderte områder og funn 

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet 
omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  
 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Barnehagens internkontrollsystem 

 Skjema for vernerunde 

 Årshjul for internkontroll 
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Deltakere ved tilsynet: 
Toril Ysland, eier og styrer av Husebygrenda familiebarnehage 
Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten 
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 

3.1 Internkontrollsystem 

 
Merknad 1: Internkontrollsystemet bør revideres og i større grad beskrive praksisen i 

barnehagen. 
 
Vurdering: 
Barnehagen har etablert et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v., som i stor grad synes å tilfredsstille forskriftens krav til 
internkontrollsystem. Miljøenheten mener likevel at barnehagen har et forbedringspotensial når 
det gjelder følgende forhold knyttet til systemet: 
 

 Barnehagen bør gå gjennom alle faktaarkene ved den årlige gjennomgangen av 
internkontrollsystemet, da disse ved ujevne mellomrom blir oppdatert. Miljøenheten gjør 
samtidig oppmerksom på at faktaarkene er en veiledning, ikke en rutine.  

 Avvik noteres på listene som barnehagen bruker for å dokumentere sin praksis. Ferdig 
utfylte lister blir kastet etter ca en måned. Avvik bør ha en lengre sporbarhet enn dette, og 
bør minimum være slik at man kan gjennomgå alle avvik fra siste periode ved den årlige 
gjennomgangen av systemet. Miljøenheten minner samtidig om at nestenulykker og skader 
også skal dokumenteres som ledd i avvikshåndteringen.  

 Barnehagen er ofte på ”baseplassen” som de disponerer sammen med en annen 
familiebarnehage. Praksisen rundt dette oppholdet bør beskrives i internkontroll-systemet 
(rutiner for renhold, mattilberedning, sikkerhet, med mer).  

 Under avsnittet for psykososiale forhold bør barnehagen beskrive litt mer om forebygging. 
Målet er beskrevet, men ikke så mye om hvordan det skal oppnås. 

 Vernerunder foretas 2 ganger per år. Sjekklisten som benyttes bør tilpasses barnehage 
bedre. I tillegg foretas det kontroller av sikkerheten på ute- og inneområdet jevnlig. Det bør 
utarbeides ei momentliste som beskriver hva som sjekkes ved disse kontrollene.  

 Internkontrollsystemet bør ha en beskrivelse av de faste turmålene som benyttes i 
barnehagen og hva slags forholdsregler som tas ved de ulike destinasjonene.  

 

3. 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 barnehagen”, 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. 
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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. 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Marianne Langedal 
miljøsjef 

Rune Berg 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 

 

 

 


