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Persstua familiebarnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. 
 
Miljøenheten gjennomførte den 22.03.2017 tilsyn ved Persstua 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 
Persstua familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som med gjennomførte 
forbedringer synes å tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem.  
 
Avvik og merknader som ble påpekt avvik ved tilsynsbesøket er i ettertid bekreftet utbedret, og 
tilsynssaken avsluttes. 
 
 

2. Beskrivelse av Persstua familiebarnehage 

Persstua familiebarnehage er en privat familiebarnehage eid av Marie Kraage Støp og Anita 
Tømmerdal. Barnehagen er godkjent for inntil 10 plasser for barn mellom 0-6 år, og hadde ved 
tilsynet 8 barn mellom 1 og 3 år. 
 
 

3. 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 

 Diverse utfylte kvitteringslister 
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Deltakere ved tilsynet: 
Marie Kraage Støp, eier og ped. leder Persstua familiebarnehage 
Anita Tømmerdal, eier  Persstua familiebarnehage  
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

 
 

3.1. Internkontroll  
 
Internkontrollsystemet synes i stor grad å tilfredsstille forskriftens krav til innhold, dokumentasjon, 
systematikk og revisjon på de fleste tema. Det ble ved tilsynet fremlagt rutinebeskrivelser, 
avkryssingslister for renhold og kontroll av sikkerhet, skjema for skademeldinger på barn samt 
årshjul for barnas HMS. 
 
Det ble ved tilsynet informert om hvilke forbedringer som bør gjøres på internkontrollsystemet. 
Dette var f. eks spesifisering av varslingsplikt til tilsynsmyndigheten, datering av rutiner, bedre 
beskrivelse av rutiner på tur, rutiner for oppbevaring og tilbereding av mat, rutiner for lekevask, 
dokumentasjon av risikovurderinger og beskrivelse av rutiner for avvikshåndtering.  
 
Eier har etter tilsynet i e-post datert 22.03.17 og 08.04.17 bekreftet at endringene er lagt inn i 
barnehagens internkontrollsystem. Reviderte rutiner er også oversendt.  
 
Barnehagens ledelse bør også gå igjennom veilederen ”Miljø og helse i barnehagen” systematisk 
for å kontrollere at alle tema er tilstrekkelig beskrevet i internkontrollsystemet. 
 
 

3.2 Sikkerhet på innelekeområdet 
 
Ved befaringen ble det påpekt manglende barnesikring av lokalene. Dette gjaldt tappested 
tilgjengelig for barn på kjøkken, som hadde vanntemperatur over 38 oC.  
 
I e-post datert 22. mars bekrefter barnehagen at temperatur på alle vannkraner nå er justert ned.   
 
 

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  
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miljøsjef 
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rådgiver 
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