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Leangen kulturbarnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler  

 

Miljøenheten gjennomførte den 03.05.16 tilsyn ved Leangen kulturbarnehage. 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 
Leangen kulturbarnehage har etablert et internkontrollsystem som synes å tilfredsstille krav satt i 
forskrift om miljørettet helsevern og skoler m.v.. Systemet synes å være implementert i den 
daglige driften. Ved tilsynsbesøket ble det påpekt avvik fra forskriften, men disse er senere 
bekreftet rettet av barnehagens ledelse.  
 
 
2. Beskrivelse av Leangen kulturbarnehage 
Leangen Kulturbarnehage er foreldreeid og flyttet inn i nytt bygg i 2008. Barnehagen har i dag 24 
plasser for barn 0-3 år og 38 plasser for barn 3-6 år.  
 
 
3 Reviderte områder og funn 
Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf 
forskriftens § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet.  
 
Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Skriftlig oversikt over Leangen Kulturbarnehages HMS og IK system – med ledelsens 
beskrivelse av system og praksis med vedlegg  

 Målerapport fra lydmålinger gjennomført etter tilsynsbesøket 
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Deltakere ved tilsynet 
 Wenche D. Tingstad, daglig leder Leangen kulturbarnehage 
 Ingrid Skauge, fagarbeider Leangen kulturbarnehage 

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør Miljøenheten 
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

 

 
3.1. Internkontroll 

Merknad 1 – Internkontrollsystemet bør suppleres på noen punkter. 

Vurdering: 

Leangen Kulturbarnehage er medlem i PBL og bruker PBL-HMS (PBL Mentor). Dette er et 
nettbasert system som hele tiden oppdateres ut fra gjeldende lover og forskrifter. Dokumenter og 
sjekklister som benyttes av Leangen Kulturbarnehage legges inn i dette systemet. Ansatte har 
tilgang til rutiner og avviksmeldingssystemet via Ipad og Iphone.  
Systemet har et forbedringspotensial på følgende områder:  

 Barnehagens etablerte praksis med gjennomgang av meldte avvik, inkludert årlig 

gjennomgang med styret bør føres opp på årshjulet. 

 Informasjons- og opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten bør beskrives på flere rutiner 

enn den som gjelder skader på barn, da denne plikten også gjelder andre forhold som kan 

virke negativt på barnas helse.  

 Barnehagen bør vurdere ekstern gjennomgang av sikkerhet på uteområdet fra tid til annen, 

i tillegg til egenkontroll.  

 

3.2 Andre forhold omtalt ved tilsynet. 

Lydnivå fra bygningens tekniske installasjoner 
Ved tilsynet observerte vi et forhøyet lydnivå fra bygningens ventilasjonsanlegg inne på enkelte 
rom. Dette var spesielt framtredende midt i bygningen. Dette ble tatt opp på tilsynsbesøket. I 
etterkant har barnehagen oversendt målerapport for lyd fra Økovent datert 06.05.16, som viser 
forhøyede lydnivåer i deler av lokalene. I e-post fra barnehagen datert 15.06.16 beskrives tiltak 
som er gjennomført for å senke lydnivået, samt bekreftelse på tilfredsstillende lydnivå etter tiltak. 
 
Sikkerhet for barn 
Ved tilsynsbesøket påviste vi flere vannkraner tilgjengelig for barn som ikke var skåldesikret 
(temperatur på maksimalt 38 oC). Ledelsen i barnehagen har i etterkant av tilsynsbesøket bekreftet 
at skåldesikringer nå er etablert. 
 

På uteområdet observerte vi ved tilsynsbesøket at fallunderlaget ved leketog/lokomotiv hadde for 
liten falldempende effekt. Ledelsen i barnehagen har i etterkant av tilsynsbesøket bekreftet at det 
er fylt på med støtdempende sand.  
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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 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. 
 
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 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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