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Gnist Tiller barnehage - rapport fra tilsyn 17.10.2017 jf forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg 
 
 
Miljøenheten gjennomførte den 17.10.2017 tilsyn ved Gnist Tiller barnehage. Formålet med 
tilsynet var å vurdere om vilkårene i Miljøenhetens plangodkjenning av barnehagen er ivaretatt, og 
om det er etablert et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens bestemmelser. Det ble ved 
tilsynet gjennomført en befaring av lokalene og uteområdet for å vurdere om forskriftens krav til 
fysisk miljø er tilfredsstilt. 
 

1. Sammendrag 
Gnist Tiller 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 har ved tilsynet gitt forslag til forbedringer av systemet.  
 

Det ble foretatt en befaring av barnehagens lokaler og uteområde for å vurdere barnas helse, 
miljø, og sikkerhet. Det ble ved tilsynet avdekket avvik knyttet til sikkerhet, og gitt to merknader. 
 

Avvik 1: Befaringen påpekte sikkerhetsmangler som må utbedres. 
 

Vi vurderer at det påpekte avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.  
 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.12.2017 på at avviket er rettet.  
 

Så snart avviket er bekreftet rettet vil barnehagen gis endelig godkjenning etter forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
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2. Beskrivelse av Gnist Tiller barnehage 
Gnist Tiller eies og drives av den private barnehagekjeden Gnist Barnehager. Barnehagen er 
nyetablert i nybygde lokaler. Barnehagen er bygd for 5 avdelinger, men ved oppstart av 
barnehagen i august 2017 var det kun to avdelinger (58 barn) som var fylt opp. Planen for bygging 
av ny barnehage ble godkjent av miljøsjefen i vedtak datert 14.12.2015. 
 

3. Reviderte områder og funn 
Formålet med tilsynet var å vurdere om barnehagens drift, bygningsmasse og uteområder 
tilfredsstiller krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilsynet omfattet 
gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  
 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Oversikt over hvilke rutiner som er etablert for å ivareta barnas arbeidsmiljø 

 Åshjul for HMS-arbeid GNIST barnehage Tiller, 05.09.17 

 Prosedyre for avvikshåndtering og forebyggende tiltak 

 Rapport fra Lekeplasskontroll utført 28.06.2017 

 Støyutredning datert 26.09.2012 

 Analyserapport tilkjørte masser, 10.06.2016 

Barnehagens digitale internkontrollsystem ble fremvist ved tilsynsmøtet. 
 

Deltakere ved tilsynet 

Ngoc Duong Nguyen, leder, Gnist Tiller barnehage 

Tove Rolseth, rådgiver, Fagenhet for oppvekst og utdanning 

Per Arne Pedersen, rådgiver, Fagenhet for oppvekst og utdanning 

Bente L. Høier, sjefingeniør Miljøenheten 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 

Fagenhet for oppvekst og utdanning sender egen tilbakemelding etter tilsynet. 
 
3.1. Internkontroll generelt  
 
Merknad 1.  Barnehagens internkontrollsystem bør forbedres på enkelte punkt for å sikre at 

forskriftens bestemmelser er ivaretatt.  
 
Observasjoner 
Gnist Barnehager har egen kvalitetsavdeling som har utarbeidet et digitalt internkontrollsystem for 
barnehagene med rutinebeskrivelser og avvikssystem. Gnist Tiller barnehage har tatt systemet i 
bruk og vil i løpet av første driftsår foreta tilpasninger av rutiner etc slik at det passer med egen 
drift. Systemet har et eget kapittel (HMS Barn) for å ivareta bestemmelsene i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dokumentasjon av at rutiner i form av sjekklister 
etc skannes inn og arkiveres digitalt på eget nettsted for barnehagen (Sharepoint).  
 
Gnist Barnehager har tett oppfølging av barnehagen gjennom året med jevnlig rapportering og 
gjennomgang av avvik og andre hendelser samt revidering av rutiner. Gnist Barnehager har egen 
bygningsavdeling som står for planlagt vedlikehold. Leder opplyste at langsiktig vedlikeholdsplan vil 
bli utarbeidet av byggavdelingen, mens fortløpende vedlikehold ivaretas av leder i samarbeid med 
innleid vaktmestertjeneste. 
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Vurdering 
Det framviste systemet ved tilsynsbesøket synes å ivareta forskriftens krav til systematikk og 
dokumentasjon. Barnehagen ble startet i august og både leder og ansatte arbeider med å gjøre seg 
kjent med systemet og hvor de ulike rutiner finnes. Leder opplyste at Gnist Barnehager skal ha nytt 
oppfølgingsmøte for ansatte i november. 
 
Miljøenheten mener at systemet kan forbedres på følgende måte: 

 Årshjulet bør benyttes for å synliggjøre alle tiltak som bidrar til et godt arbeidsmiljø for 
barna, dvs at også jevnlige revisjoner og rapporteringer til eier/Gnist Barnehager bør vises 
på årshjulet. 

 Årshjulet bør brukes aktivt til å kvittere ut når oppgaver er gjennomført, dette for å holde 
oversikt over tiltak som av ulike grunner utsettes fra planlagt tidspunkt. 

 Jevnlig gjennomgang av meldte avvik og forbedringsmeldinger bør vises på årshjulet. 
 Rutine for avviksbehandling bør beskrive at dette også gjelder for avvik på egne rutiner (dvs 

ikke bare skade eller feil på bygg eller renhold). I den digitale avviksmeldingsskjema bør 
avvik fra rutiner være en valgmulighet på lik linje med f.eks skade på barn. 

 
3.2. Sikkerhet inne og ute 

 

Avvik 1: Befaringen påpekte sikkerhetsmangler som må utbedres. 
Alle kraner tilgjengelige for barn skal skåldesikres (både på kjøkken og på 
stellerom). Skarpe kniver skal oppbevares utilgjengelig for barn..  

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 10 utforming 
og innredning, og  §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap. 
 

Merknad 2:   Barnehagens ledelse bør foreta en risikovurdering av plassering og behov for 
hånddesinfeksjonsdispensere. 

 

Observasjoner: 
Befaringen av barnehagens lokaler avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker;  
dette gjaldt manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn på kjøkken og på 
stellerom. Ved stikkontroll av kjøkken ble det påvist skarp kniv i en av skuffene tilgjengelig for barn. 
 

Befaringen viste mange dispensere for desinfeksjonsmiddel (isopropanol) montert i hodehøyde for 
barn. 
 

Ved befaringen av utendørs lekeplass ble det observert at det er montert lysstolpe i foten av den 
eneste bakken på uteområdet som kan brukes til aking. Leder opplyste at det er bestilt polstring av 
stolpen, og at dette skal monteres før ake-sesongen. 
 

Vurdering 

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at 
uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Det må derfor 
gjennomføres en sikkerhetsgjennomgang.  Alle vannkraner tilgjengelig for barn skal skåldesikres, 
dvs temperaturen skal være maks 38oC. Skarpe kniver må oppbevares utilgjengelig for barn. 
 

Barnehagens ledelse bør vurdere om det er nødvendig at dispensere for hånddesinfeksjon skal 
være tilgjengelig for barn. Dispenseren er montert slik at barn lett kan få middelet i 
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ansiktet/øynene, og dette kan medføre irritasjon/skade på øyne (jf produktets sikkerhetsdatablad). 
Isopropanol er også mer giftig (i forbindelse med svelging) enn etanolbaserte midler som vanligvis 
brukes i desinfeksjonsmidler. Vi mener hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for voksne, men at 
håndhygiene for barn i størst mulig grad bør løses med håndvask. Desinfeksjon for barn kan brukes 
i smittesituasjoner eller på tur.  
 

Barnehagen bør foreta en risikovurdering av lysstolpens plassering i akebakken. Løsningen som 
den fremstår i dag vil innebære at ansatte i større grad må føre tilsyn og kunne gripe inn i 
akesituasjonen. Siden utelekeområdet også er tilgjengelig utenom åpningstid, vil andre barn kunne 
skade seg. Barnehagens juridiske ansvar for slike situasjoner bør utredes. Vi anbefaler at lysstolpen 
flyttes bort fra akebakken. 
 

3.3 Utforming innredning/renhold 
 
Merknad 3: Matter i grovgarderober bør være større.  

Observasjoner og vurdering: 
I grovgarderobene var det matter som skiftes ukentlig rett innenfor inngangsdørene, men disse var 
små. For å lette renholdet og i større grad begrense at skitt og fuktighet dras med inn i bygget bør 
disse mattesonene dekke et større areal. 
 
3.4 Forurenset grunn og tilkjørte masser 
 
Observasjoner og vurdering: 
Ved plangodkjenning av barnehagen ble det satt krav om at dokumentasjon på at tilkjørte masser 
tilfredsstiller oppgitte grenseverdier er tilgjengelig ved barnehagen. Tilfredsstillende 
dokumentasjon ble oversendt før tilsynsmøtet.  
 

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. 
 

Forhåndsvarsel om pålegg 

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om 
retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. 
(jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om 
folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi 
om melding om dette innen tre uker.  
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Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Marianne Langedal 
miljøsjef 

Bente Høier 
sjefsingeniør 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Kopi: Postmottak Fagenhet OU 
 
 


