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Solplassen familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler - varsel om pålegg  

 

 

Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med oppvekstkontoret 26.04.16 et hendelsesbasert tilsyn ved 

Solplassen familiebarnehage på bakgrunn av bekymringsmelding fra vikarer ved barnehagen. Siden 

eier ikke var til stede ved tilsynsbesøket, ble det foretatt et tilsynsmøte med eier 10.05.16. 

 

1. Hovedinntrykk/sammendrag 

 

Solplassen familiebarnehage fremstod ved tilsynsbesøket helt uten internkontrollsystem og med flere 

mangler på sikkerhet. Eier har etter tilsynsmøtet gjennomført tiltak for å rette de fleste av avvikene 

påpekt ved tilsynet. 

 

Det gjenstår ett avvik ved barnehagen: 

 

Avvik 1: Det er ikke gjennomført undersøkelse av jordforurensning på 

barnehagens utelekeområder. 

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.07.2016 på at avviket er rettet. 

 

Når avviket er rettet, vil Miljøenheten gi ny godkjenning av familiebarnehagen etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

 

2. Bakgrunn for tilsynet 

 

Bakgrunnen for tilsynet var en bekymringsmelding om manglende pedagogisk tilbud, manglende 

sikkerhet og utilfredsstillende stellerutiner. Miljøenheten har myndighet til å vurdere sikkerhet og 

stellerutiner, mens Oppvekstkontoret vurderer det pedagogiske tilbudet. 

 

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Dette er ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v.  
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Tilstede ved tilsynsbesøket 26.04.16: 

Kjersti Zakariassen, vikar ved Solplassen familiebarnehage 

Anne Karin Baggerud, rådgiver Oppvekstkontoret 

Bente Løvlie Høier, sjefingeinør Miljøenheten 

 

Tilstede ved tilsynsmøte 10.05.16: 

Cecilie Johansen, eier av Solplassen familiebarnehage 

Anne Karin Baggerud, rådgiver Oppvekstkontoret 

Bente Løvlie Høier, sjefingeinør Miljøenheten 

 

3. Beskrivelse av familiebarnehagen 

 

Miljøenheten godkjente 27.05.2014 Solplassen familiebarnehage i Ingeborg Ofstadsvei 82 etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

 

Familiebarnehagen har søkt Byggesakskontoret om forlenget midlertidig drift av familiebarnehage i 

Ingeborg Oftsads veg 82.  

 

Familiebarnehagen eies og drives av Cecilie Johansen. Barnehagen benytter lokalene i 1.etg 

(vindfang, stue, kjøkken og bad) samt et rom i 2.etg. 

  

4. Reviderte områder og funn  

 

Tilsynet ble gjennomført som en befaring av lokalene og samtale med vikar som var til stede ved 

befaringen 26.04.16. I tillegg ble det gjennomført et tilsynsmøte med eier Cecilie Johansen 10.05.16, 

der våre funn fra tilsynsbesøket ble presentert og eier la fram sitt internkontrollsystem for 

barnehagen.  

 

4.1. Internkontroll 

 

Merknad: Solplassen familiebarnehages internkontrollsystem bør forbedres på enkelte tema. 

 

Observasjon 

Ved befaringen opplyste vikaren å ikke ha kjennskap til internkontrollsystem ved barnehagen. 

Ved tilsynsmøtet 10.05.16 la eier fram sitt skriftlige internkontrollsystem. Revidert system ble 

ettersendt 12.05.16.  

 

Vurdering 

Det er bekymringsverdig at de ansvarlige ved barnehagen ved tilsynet ikke hadde kjennskap til at det 

eksisterte et internkontrollsystem ved barnehagen. Vikaren vi møtte gjorde sine egne vurderinger 

fortløpende på hva som burde gjøres, og hadde ikke noe kunnskap om beredskap i tilfelle skader eller 

om barn ble borte. Rutiner for stell var også overlatt til den enkelte ansattes skjønn.  

Det er leders ansvar å sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap om hvilke rutiner som skal 

gjelde. 

 

Vår vurdering ved tilsynsmøtet var at tilsynsbesøket avdekket avvik både på internkontrollens 

systematikk og dokumentasjon, samt på ansattes kjennskap til og etterlevelse av 

internkontrollrutiner. Vi konkluderte  at eier måtte gjennomgå veileder til forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler, og kontrollere og dokumentere at alle tema var tilstrekkelig 
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behandlet. Videre måtte eier etablere et system som sikrer at alle med ansvar for barna har 

tilstrekkelig kjennskap til gjeldende rutiner. 

 

Eier har etter tilsynsmøtet oversendt et revidert internkontrollsystem, som Miljøenheten har gitt 

skriftlige innspill til forbedringer på. I systemet beskrives en rutine som innebærer jevnlig 

gjennomgang av rutiner med de ansatte og vikarer. Miljøenheten vurderer det reviderte 

internkontrollsystemet som tilfredsstillende etter at våre merknader er innarbeidet.  

 

4.2. Undersøkelse av jordforurensning 

 

Avvik 1: Det er ikke gjennomført undersøkelse av jordforurensning på barnehagens 

utelekeområde. 

  Det må gjennomføres undersøkelse av jordforurensning som beskrevet i 

Miljødirektoratets ”Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye 

barnehager”. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 8 Beliggenhet. 

 

Observasjon 

Miljøenheten godkjente 27.05.2014 Solplassen familiebarnehage i Ingeborg Ofstadsvei 82 etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det ble samtidig gitt dispensasjon fra kravet 

om undersøkelse jord for mulig jordforurensninger fram til 01.08.15.  Bakgrunnen for kravet om 

jordundersøkelser ble beskrevet i brevet datert 27.05.14. Dispensasjonsperioden utløp august 2015, 

og det er ikke oversendt noen dokumentasjon på slike undersøkelser, selv om barnehagen har fortsatt 

med drift i lokalene.  

 

Vurdering: 

Grunnlaget for kravet om jordundersøkelser finnes i vårt godkjenningsvedtak datert 27.05.14. 

Siden barnehagen fremdeles holder til på samme adresse, er det viktig at det kan dokumenteres at 

lekeområder er fri for forurensning. Eier må derfor avklare hvilke områder også utenfor 

boligeiendommen som benyttes av familiebarnehagen, og samtidig foreta jordundersøkelser av de 

aktuelle områdene.  

 

4.3. Sikkerhet 

 

Observasjon 

Ved tilsynsbesøket ble det påpekt mange sikkerhetsmessige mangler som kan gi risiko for 

barneulykker. Dette var manglende skåldesikring av vannkraner, sikring av komfyr, kniver og sakser 

på kjøkken, utilfredsstillende oppbevaring av vaskemidler og trampoline uten sikkerhetsnett. I tillegg 

ble det påpekt gardinsnorer som kan medføre risiko for kvelning, portlås som var enkel å åpne for de 

minste barna og ustabile pappkasser stablet på lekerom. 

Eier har etter tilsynet sendt bekreftelse på at alle disse forholdene er rettet. 

 

Vurdering 

Sikkerhetsforhold var et av de tema som ble behandlet ved siste godkjenning av barnehagen. Eier 

opplyste da i søknadsprosessen at alle sikkerhetskrav var rettet. Det er derfor bekymringsverdig at 

vårt tilsyn avdekket at forholdene likevel ikke var rettet. 

Etter eiers tilbakemelding er vår vurdering at sikkerhetsmanglende ved barnehagen nå er 

tilfredsstillende rettet ved barnehagen.  

5. Regelverk 
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   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 et forbedringspotensial. 

 

Forhåndsvarsel om pålegg 

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. En eventuell uttalelse må være oss 

i hende innen fristens utløp. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting. 
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