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Lekeplassen familiebarnehage - inspeksjonstilsyn 17.12.2013 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v.  

 

 

Miljøenheten gjennomførte 17.12.13 inspeksjonstilsyn ved Lekeplasen familiebarnehage. Tilstede 

ved befaringen var: Nina Antonsen, eier av Lekeplassen familiebarnehage og Elin Grønvold Aunet 

og Bente Høier, Miljøenheten. 

 

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 inspeksjonstilsynet er å 

vurdere om vilkårene i Miljøenhetens godkjenning av familiebarnehagen er 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 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  

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

m.v. 

 

Dokumentunderlag: 

Miljøenhetens godkjenning av dobbel gruppe ved Lekeplassen familiebarnehage datert 25.02.05 og 

barnehagens internkontrollsystem oversendt før tilsynsbesøket. 
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Beskrivelse av barnehagen:  

Lekeplassen familiebarnehage ble startet med enkel gruppe i 2000/2001, og godkjent for dobbel 

gruppe i vedtak datert 25.02.05.  

 

Formålet med tilsynet 17.12.13 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. 

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 25.02.05. 

Vilkår for godkjenning: 

 Det må utarbeides et internkontrollsystem som sikrer at forskriftens bestemmelser 

overholdes. 

Internkontrollsystemet ble vurdert ved tilsynet og er oppsummert nedenfor. 

 Vannkraner som er tilgjengelig for barna må gjøre skåldesikre. 

Ikke utført. 

 Det må monteres komfyrsikring. 

Utført. 

 Kniver må oppbevares utenfor barnas rekkevidde. 

Kniver oppbevares på kjøkkenbenk og er derved tilgjengelig for barna. Ikke utført. 

 Vedovn og event andre ovner med høy overflatetemperatur må fendres dersom de er i bruk i 

barnehagens åpningstid.  

Vedovn ikke i bruk. 

 Det må monteres trappegrind og rekkverk på trappen mellom første og andre etasje. 

Trappegrind montert i sokkel ved foten av trapp til 1.etg. Kun de største barna under tilsyn 

av voksne benytter lokaler i 1.etg. Utført. 

 

Tilsynsbesøket avdekket at to forhold knyttet til barnesikring av lokalene som var forutsatt i 

godkjenningen ikke er utført. 

 

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

slik at skader og ulykker forebygges…” 

Avvik nr.1: Vannkraner på kjøkken og bad i sokkel er ikke skåldesikret. 

Avvik nr.2: Skarpe kniver oppbevares tilgjengelig for barn. 

 

 

Andre forhold avdekket ved tilsynsbesøket 

Internkontrollsystem 

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem som omfatter bestemmelsene i forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette ble framlagt ved tilsynsbesøket.  Eier 

opplyste ved tilsynet at eier og assistent går igjennom internkontrollsystemet ved oppstart hver høst. 

Dette bør dokumenteres ved å påføre dato for slik gjennomgang. 

 

Miljøenheten gjennomgikk internkontrollsystemet på et overordnet nivå. Mange viktige rutiner er 

beskrevet. Det er utearbeidet en oversikt som viser barnehagens systematiske arbeid med barnas 

arbeidsmiljø. Det ble ved tilsynet framlagt dokumentasjon på gjennomførte beskrevne rutiner, f.eks, 

kontrollskjema for gjennomført renhold og brannøvelser. Eier kunne ikke fremlegge dokumentasjon 

på siste gjennomførte sikkerhetskontroller inne og ute, men opplyste at gjennomgangen ikke hadde 

medført større tiltak enn utskifting av sand på lekeplassen. Slik gjenomgang tas før sommeren hvert 

år. Miljøenheten ber om at siste gjennomførte kontrollen skal ligge i dokumentasjonen ved 

barnehagen.  
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Internkontrollsystemet framlagt ved tilsynet synes å tilfredsstille forskriftens krav til systematikk og 

dokumentasjon 

 

Smittevern 

Rutiner for vask av leker er beskrevet i internkontrollsystemet.  Dette gjennomføres minimum hver 

måned, og dette kvitteres ut. Eier opplyste ved tilsynet at den månedlige vasken omfatter alle 

lekene, og at leker som ofte puttes i munnen vaskes oftere, gjerne daglig i perioder.   

 

Det bør foretas en risikovurdering av de ulike lekene, slik at det sikres hyppigere renhold av leker 

som puttes i munnen. Andre leker kan vaskes mer sjelden. 

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” (revidert mars 2013). 

 

Når det gjelder stellerutiner opplyste eier at det benyttes engangsunderlag, engangshansker og 

desinfeksjonssprit ved bleieskift.  Dette er i samsvar med anbefalingene fra Miljøenheten og 

smittevernoverlegen i Trondheim kommune, jfr. faktaarkene ”Hygiene i barnehager og skoler” og 

”Stellerutiner i barnehagen” som finnes på Miljøenhetens nettsider: 

www.trondheim.kommune.no/miljoenhetens-faktaark/. 

Barna og voksne benytter felles håndkle til tørking av hender. Dette kan medføre overføring av 

smitte mellom barn og er ikke i tråd med anbefalingene i faktaarket ”Hygiene i barnehager og 

skoler”. Vi viser til Miljøenhetens faktaark og understreker at det ved håndhygiene skal benyttes 

engangsutstyr. Dette vil innebære engangs papirhåndklær eller eget håndkle som ikke deles med 

andre og oppbevares adskilt. 

 

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. 3:  Det benyttes ikke engangsutstyr ved håndvask.  

 

Sikkerhet på innendørs lekeareal 

Ved tilsynet ble innelekeområdet gjennomgått med tanke på sikkerhet for barn. Det ble ikke 

avdekket flere forhold enn de som er kommentert tidligere ved gjennomgang av 

godkjenningsvedtak. 

 

 

Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet 17.12.13:  

Lekeplassen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem og jobber aktivt for å ivareta 

bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. Det ble funnet 3 

avvik fra forskriften ved tilsynet 17.12.13. Disse må utbedres. 

 

Avvik nr.1: Vannkraner på kjøkken og bad i sokkel er ikke skåldesikret. 

Avvik nr.2: Skarpe kniver oppbevares tilgjengelig for barn. 

Avvik nr. 3:  Det benyttes ikke engangsutstyr ved håndvask.  

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 17.02.2013 på at avvikene er rettet.  

 

 

 

http://www.trondheim.kommune.no/miljoenhetens-faktaark/
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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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