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

skoler m.v.– varsel om pålegg  

 

Miljøenheten gjennomførte den 17.09.14 tilsyn ved Sultun familiebarnehage. Tilstede ved 

befaringen var:  

Vanja Stamnsve, eier av Soltun familiebarnehage 

Merete Næss, styrer Soltun familiebarnehage  

Gretha Tangen Pedersen fra Trondheim kommune, Oppvekstkontoret 

Elin Grønvold Aunet fra Trondheim kommune, 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 tilsynet var å vurdere 

om kravene i forskriften blir 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 nødvendigvis 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 m.v., med 

veileder ”Miljø og helse i barnehagen” 

 

Dokumentunderlag: 

Miljøenhetens godkjenning av Soltun familiebarnehage datert 28.06.05 (sak 05/24486) samt 

barnhagens skriftlige interkontrollsystem framlagt ved tilsynet.  



Side 2 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Vår referanse 

14/37941 

Vår dato 

02.10.2014 

 

  

259765/14 

Kommentarer fra tilsynet 17.09.14 

Formålet med tilsynet 17.09.14 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. 

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 28.06.05 

Ved godkjenningen av familiebarnehagen i 2005 ble det stilt en rekke krav. Disse ble gjennomgått 

ved tilsynet, og er oppsummert punkt for punkt med merknader under. 

 

1. Lekeplassutstyr som brukes av barnehagens barn skal tilfredsstille Forskrift om 

sikkerhet ved lekeplassutstyr. 

Miljøenhetens kommentar: Sikkerheten på uteområdet syntes tilfredsstillende ivaretatt. 

 

2. Det må settes opp gjerde rundt utelekeområdet. 

Miljøenhetens kommentar. Dette var gjennomført ved tilsynet. 

 

3. Det må installeres regulerbare varmekilder i alle barnehagens oppholdsrom. 

Miljøenhetens kommentar: På grunn av barnegruppas størrelse og sammensetning benyttes for tiden 

hovedsakelig boligens 1. etasje. Her var det installert varmepumpe, som hovedsalig blir benyttet 

som varmkilde.  

 

4. Belysningen må bedres i deler av barnehagens lokaler. 

Miljøenhetens kommentar: Belysningen i 1. etasje syntes tilfredsstillende.  

 

5. Alle familiebarnehagens lokaler skal være forsvarlig barnesikret.  

Miljøenhetens kommentar: Ved tilsynet syntes sikkerheten for barn tilfredsstillende ivaretatt, med 

unntak av manglende skåldesikring av vannkran på kjøkkenet. Alle tappesteder som kan nås av barn 

må sikres slik at tilgjengelig vanntemperatur ikke overskrider 38 
o
C, eller at tappestedene gjøres 

utilgjengelig for barna.  

 

Avvik nr. 1.  Det mangler tilfredsstillende sikring mot skålding på kjøkkenkran. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14 Sikkerhet og 

helsemessig beredskap. 

  

6. Internkontrollsystemet for barnehagen må kompletteres, slik at man er sikret at alle 

forskriftens bestemmelser overholdes. 

 

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

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette ble lagt fram ved tilsynet.  

Miljøenheten har gjennomgått internkontrollsystemet på et overordnet nivå. Barnehagens 

internkontrollsystem består av beskrivelser av egne rutiner spesielt for barnehagen og noen rutiner 

som er mer generelle (som eks. beredskapsplan, krishåndtering og lignende.  

 

Miljøenheten har følgende kommentarer til systemet: 

Beskrivelsen av barnehagens egne rutiner synes noe kort. Barnehagens eier bør gå systematisk 

igjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og veilederen ”Miljø og 

helse i barnehagen” for å sikre at alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt ved barnehagen.  

 

Internkontrollsystemet bør gjennomgås årlig for å sikre at beskrevne rutiner og opplysninger 

samsvarer med dagens praksis. Gjennomgangene bør dateres.  
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Dokumentasjon 

Mange viktige rutiner for familiebarnehagen er beskrevet i internkontrollsystemet. Det finnes i 

svært liten grad dokumentasjon som viser at beskrevne rutiner gjennomføres i praksis. Eksempler på 

viktige punkter er lekevask, hovedrengjøring, gjennomførte brannøvelser, bytte av batterier i 

røykvarslere, gjennomgang av sikkerhet m.m. Internkontrollen skal beskrive og dokumentere 

hvordan barnehagen etterlever kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. Sentrale prosedyrer/rutiner knyttet til barnas helse, miljø og sikkerhet, slik som lekevask, 

hovedrengjøring, gjennomførte brannøvelser, gjennomgang av sikkerhet m.m., må dokumenteres 

skriftlig.  

 

Internkontrollen skal beskrive og dokumentere hvordan barnehagen etterlever kravene i forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Sentrale prosedyrer knyttet til barnas helse, miljø 

og sikkerhet, slik som lekevask, hovedrengjøring, gjennomførte brannøvelser, gjennomgang av 

sikkerhet m.m., må dokumenteres skriftlig.  Soltun familiebarnehage må gjennom sin internkontroll 

i større grad dokumentere sin praksis. 

 

Avvik nr 2: Det foreligger ikke dokumentasjon på at beskrevne rutiner og kontroller 

er gjennomført i praksis.  

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 Ansvar. 

Internkontroll. 

 

Merknad nr 1: Barnehagens eier bør gå systematisk igjennom forskrift om miljørettet helsevern i     

                       barnehager og skoler m.v. og veilederen ”Miljø og helse i barnehagen” for å sikre at 

alle                          tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt ved barnehagen.  

   

Smittevern 

Ved tilsynet opplyste eier at bleieskift hovedsakelig foregår på stellematte på gulvet i gangen. Dette 

blir foretrukket av praktiske hensyn og sikkerhetsmessige årsaker. Det benyttes  hansker ved 

bleieskift og håndvask i etterkant. Ved Soltun familiebarnehage er eier er bevist på at bleieskift 

foregår utenfor oppholdsrommene (stue og kjøkken). Vann er tilgjengelig i rom rett ved siden av 

stelleplassen.    

 

Det er viktig at det utføres tilfredsstillende håndhygiene i forbindelse med bleieskift uavhengig av 

hvor bleieskift foregår (stue, bad, på tur osv.). Vi viser til faktaarkene Hygiene i barnehager og 

skoler og Stellerutiner i barnehager på Trondheim kommunes nettsider, se også 

https://www.trondheim.kommune.no/faktaark/. 

 

I barnehagens internkontrollsystem beskrives vask av leker annen hver måned, og oftere ved 

utbrudd av smittsomme sykdommer og ved behov. Ved tilsynet ble det opplyst at vask av leker 

gjennomføres regelmessig ca hver 3. uke. Vask av leker dokumenteres ikke. Rutinene er ikke i 

samsvar med Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim 

kommunes faktaark ”Hygiene i barnehager og skoler” (revidert mars 2013) som sier at leker som 

erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig, og skal vaskes minst hver 14. dag. I 

tillegg vil det i smittesituasjoner også være et behov for intensivert renhold av utsatte leker.  

 

Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14. dag gjelder de lekene som de minste 

barna ofte putter i munnen. Andre leker kan vaskes sjeldnere. Det må derfor foretas en 

risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder, etableres tilfredsstillende rutiner for vask av 

disse hver 14.dag, samt etablere rutine for dokumentasjon av gjennomført vask. 

https://www.trondheim.kommune.no/hygiene_barnehager_skoler/
https://www.trondheim.kommune.no/hygiene_barnehager_skoler/
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117716887/FAKTAARK:-Stellerutiner-i-barnehager
https://www.trondheim.kommune.no/faktaark/
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Avvik nr 3: Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §17 Smittevern. 

 

 

Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet den 17.09.14:  

Soltun familiebarnehage framstår som en barnehage med mange gode og godt innarbeidete rutiner. 

Rutinene er i stor grad skriftliggjort, men det foreligger begrenset dokumentasjon på gjennomført 

praksis. Det ble funnet tre avvik etter tilsynet som virksomheten må rette opp. 

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.12.14 på at avvikene er rettet.  

 

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 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

 

 

Kopi: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret v/ Greta T. Pedersen 
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